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Tabla de materii 
 
Prefaţă p. 5 
 

Unitatea DOMENIUL.Titlul Lexic.  
Structuri gramaticale şi textuale 

Cultură şi civilizaţie 

1 
p. 10 

GEOGRAFIE                  
România                                   

A. Sufixul -ime 

B. Genitivul: • al, a, ai, ale; • genitivul 
substantivelor şi al adjectivelor feminine; 

• al, a, ai, ale cărui...; • asupra climei... 
C. Descrierea 
D. Istoricul şi legenda 

Harta fizică şi administrativă, 
drapelul şi stema României.  
Text de ghid şi reclamă 
turistică. 
Legende geografice. 

2 
p. 14 

ETNOLOGIE                        

Un paradis: 

Banatul 
de Adriana Babeţi 

A. Adjective entice 
B. Adverbe cu formă de adjectiv 
C. Genitivul: • genitive e în serie; 
 • acordul adjectivului antepus şi postpus 
D. Enumerarea: nu doar... ci şi .../ dar şi/ 
dar mai ales   

E. Exemplificarea: de exemplu, de pildă 

Regiuni istorice ale României 
şi specificul regional. 
Muzeului Ţăranului Român şi 
Muzeul Satului. 
Reţete culinare. 

3 
p. 18 

ORAŞE         
Sibiul iese la 

rampă 

A. Articularea numelor proprii 
B. Participiul contras 
C. Enumerarea: dar mai ales; nu numai, 
ci şi...; de asemenea; începând cu... până 
la... 

Oraşe româneşti. 
Biografii de şi interviuri cu 
scriitori şi oameni de cultură, 
traducători: O. Goga, 
E. Cioran, F. Diacu. 

4 
p. 22 

ETNOLOGIE               
Case româneşti 
de Lucian Blaga 

A. Adjectivul antepus 
B. Pronumele relativ 
C. Dativ posesiv 
D. Gerunziul 
E. Descrierea prin comparaţie 

Arhitectură şi 
specific etnic.  
Eseu: G. Călinescu. 

5 
p. 26 

MENTALITATE              
Oameni ciudaţi 
de Octavian Paler 

A. Pronume de politeţe 

B. Povestirea la persoana I (Discurs 
direct) > Povestirea la persoana a III-a 
(Discurs indirect) 
C. Adresarea cu vocativul 

D. Stil oral: replici fixe, expresii  

Mentalitate românească. 
Filosifi eseişti români: 
 O.Paler, E. Cioran, L. Cernat. 
Dialog literar (I. L. Caragiale). 
Anecdota (bancul). 
Aforisme. 

6 
p. 30 

FILOSOFIE    
Modelul cultural 

european 
de Constantin Noica 

A. Sens propriu/sens figurat 
B. Antonime 

C. Ortografia cu î sau â, sînt sau sunt? 
D. Definiţia imaginară E. Ipoteza 

F. Argumentul, explicaţia, justificarea 
G. Precizarea 
H. Enumerarea: dar şi...; atât..., cât şi...; 
şi...; şi apoi...; ba chiar... 

Gândire românească: 
filosifi, eseişti şi scriitori  
români: C. Noica, L. Blaga, 
P. Ţuţea, E. Cioran, 
N. Stănescu, G. Liiceanu,  
E. Ionescu. 

7 
p. 34 

RELIGIE 

ŞI ARTĂ 

Mănăstirea 

Voroneţ    
de Virgil Vătăşanu 

A. Vocabular creştin 
B. Vocabularul picturii 

C. Explicaţia prin apoziţie 
D. Exprimarea timpului (anterioritate, 
 simultaneitate, posterioritate) 
E. Numeralul ordinal: unu, una > primul, 
prima; doi, două > al doliea, a doua; ... 

D. Scoaterea în relief: a se remarca prin, 
unul/una dintre cei/cele mai..., în special... 

Artă religioasă  
românească. Mănăstiri. 
Literatură română: F. Ilis. 
Biserici de lemn din 
România. 
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8 
p. 38 

ISTORIE        
Dracula sau Vlad 

Ţepeş? 

A. Schimbarea subiectului 
B. Certitudinea şi presupunerea în 
relatarea istoriei 

Domnitori români. Genealogie. 
Istorie, legende şi mituri.  
Locuri istorice. 

9 
p. 42 

COMERŢ 

Negoţ şi 

negustori în Ţara 

Românească 

A. Cuvinte cu circulaţie actuală redusă 
concurate de neologisme neolatine 
B. Familia cuvântului „târg” 
C. Denumiri istorice 
D. Exemplificare, inventariere: 
de la... până la... 
E. Exprimarea cumulului:  
în afara + G ; ..., dar şi... 
F. Negocierea 

Ţările române.  
Istoria comerţului în ţările 
române. 
Etimologii ale numelor de  
oraşe. Privilegii comerciale 
(documente istorice). 
Scriitori români: 
I. Creangă, M. Sadoveanu. 
Publicitate românească. 

10 
p. 46 

BANCAR                   

Sistemul monetar   

A. Definirea şi descrierea 
B. Persuasiunea 
 

Istoria monedelor pe teritoriul 
României. Text de lege. 
Publicitate bancară. Facilităţi 
bancare pentru studenţi. 

11 
p. 50 

CULTURAL                        

Folclor românesc 

A. Adjective în –bil 

B. Comparaţia a. mai... decât/fată de...; 
foarte/cu totul/total...; cel/cea/cei/cele 
mai... (din/dintre)... b. ca + subst. 

C. Prepoziţii şi locuţiuni prepozi-
ţionale cu genitiv: în faţa... 
D. Pronumele relativ şi dublarea 
acuzativului: pe care  l-/o/le-/i- ...  
E. Precizarea: de fapt, ... nu tocmai, ci, 
mai degrabă, ...  

Muzică populară româ-
nească: interpreţi şi compo-
zitori populari şi culţi: Grigore 
Leş, Gheorghe Zamfir şi 
Bártok Béla. 
Obiceiuri folclorice: sorcova. 
Legende populare. 
Cimitirul vesel din Săpânţa. 
Instituţii culturale: 
Orchestra Naţională Radio. 

12 
p. 54 

LINGVISTICĂ     

Despre româna 

vorbită azi 

A. Lexic lingvistic B. Cacofonia 

C. Metafora medicală D. Ironia (1) 
E. Substantivarea prin articol F. Care 
H. Diferenţa sau opoziţia I. Opinia 
G. Argumentarea  

Eseişti şi lingvişti români 
despre limba română: 
A. Pleşu, Rodica Zafiu. 
 
 

13 
p. 58 

LITERATURĂ 
Căldură mare 
de I.L. Caragiale 

A. Sinonime: a spune = a zice 
B. Omonime în text 
C. Viitorul – forme orale 
D. Contrazicerea (opoziţia) 
nu, ba nu, ba (da) 
E. Contrarierea (nedumerirea): dar, apoi/ 
apăi/păi, de unde ştii...?, se poate (să...)? 
F. Concluzia: deci, atunci, care va să zică 
G. Dialogul absurd 
H. Discurs direct – discurs indirect 

Scriitori şi texte literare: 
I.L.Caragiale, N. Stănescu,  
A. Blandiana, M. Sorescu. 
Critică literară: M. Petreu. 

14 
p. 62 

ISTORIA 

COMUNISMULUI         
Canalul morţii 

A. Pasivul: Verbe conjugate la diateza 
pasivă. Forme reflexive. Adjective. 
Substantive 
B. Prepoziţii şi locuţiuni prepoziţionale 
cu genitiv (G) şi dativ (D): de-a lungul, în 
afara, contra 
C. Contrazicerea: nu..., ci... 

D. Reformularea: deci adică, altfel spus, 
mai precis, cu alte cuvinte, asta înseamnă 

Istoria comunismului în  
România. 
Mărturii ale deţinuţilor politici. 
Biografii politice: C. Coposu. 
Muzeu: Memorialul Victimelor 
Comunismului şi al  
Rezistenţei de la Sighet. 
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15 
p. 66 

LEGISLAŢIE, 

MEDIU 

Liberul acces la 

informaţie 

A. Sinonime în serie... 
B. Termeni ştiinţifici legaţi de mediu  
C. Termeni juridici 
D. Exprimarea scopului 
E. Trei şi în limba română  

Legislaţie românească. 
Delta Dunării şi protejarea ei. 
Parcursul Dunării. 
Asociaţii ecologice. 
 
 

16 
p. 70 

TEHNOLOGIE  ŞI 

 MEDIU   
Energie fără 

poluare? 

A. Lexicul „modificării”: a creşte  (cu) ≠ 
a descreşte, a (se) reduce (cu) 
B. Exprimarea raportului, a proporţiei 
C. Valori modale ale Condiţionalului: 
a. Valoarea de optativ: propunere, 
sugestie, dorinţă (Cond. Prezent, Cond. 
perfect) b. Valoare ipotetică: ipoteza şi 
condiţia; scenariul 

Preţurile automobilelor şi 
directive de mediu în Europa. 
Graficul. 
Combustibili ecologici în 
România: rapiţa.  
 

17 
p. 74 

AGRICULTURĂ  
Produse ecologice 

A. De + substantiv, de + Infinitiv 
B. Genitiv cu al, a, ai, ale 
C. Adjective şi verbe cu Dativ: 
a atribui, potrivit, specific, benefic, nociv 
D. Exprimarea scopului 
E. Exemplificarea: cum ar fi, precum, 
printre care, câteva exemple fiind 

Produse ecologice în 
România. 
Mierea de albine: 
mitologie, beneficii. 
Produse româneşti recunos-
cute pe piaţa europeană. 

18 
p. 78 

SPORT ŞI TRADIŢII           

Jocul de oină   

A. Vocabular sportiv 
B. Vocabularul oieritului 
C. Verbul la participiu şi supin:  
a contesta  >  contestat  > de contestat 

D. a putea + vb2 Infinitiv 
E. Conjunctiv: să > ca... să... 
F. Similitudini şi deosebiri 
G. Articolul de dicţionar:  
definiţia simplă şi definiţia-text 

Sport tradiţional românesc 
(oina).  
Tenisul de câmp. Istoric. 
Tenisul de câmp în România. 
 

19 
p. 82 

MEDICINĂ 

Gerovitalul: 

„elixirul” tinereţii 

fără bătrâneţe 

A. Termeni medicali formaţi cu elemen-
te de compunere savante 
B. Exprimarea concesiei: 
i. prin conjuncţie/ locuţiune conj. + verb 
la mod personal; 
ii. eliptic (cu un participiu verbal); 
iii. prin elemente de întărire corelative: 
totuşi ; cu toate acestea... 

Produse medicale româneşti 
(Gerovital) şi medici români 
celebri (A.Aslan). 
Opinii ale filosifilor români 
despre tinereţe şi bătrâneţe 
(M. Eliade).  

20 
p. 86 

CINEMATOGRAFIE 

Cristian Mungiu 

câştigă „Palme d’Or” 

pentru lungmetraj 

A. Lexic cinematografic 
B. Expresii idiomatice cu particula o 
C. Cuvinte provenite din limba romă 
D. Exprimarea timpului în discursul 
direct şi în discurs indirect  
E.  Oralitatea în relatare: a. Citarea dis-
cursului direct; b.  Procedee de reluare 
şi rezumare. 
F. Ironia 
G. Scenariul de film 

Cinematografie românească. 
Manifestări culturale româ-
neşti: Târgul Internaţional de 
Film Transilvania (TIFF). 
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21 
p. 90 

POLITICĂ     
Separarea puterilor 

în stat 

A. Variante de adjective:  

legislativ/legiuitor; federal/federativ 
B. Exprimarea destinaţiei, destinataru-
lui: verb (de „atribuire”) + D: a-i reveni 
cuiva (ceva); a aparţine cuiva (ceva);  a 
încredinţa cuiva (ceva); a atribui cuiva (ceva) 
C. Caracterul impersonal al expunerii 
ştiinţifice: i. folosirea diatezei pasive; ii. 
folosirea reflexivului impersonal 

Sistemul politic românesc. 
   Istoric. Fragmente din 
Constituţia României.  
Literatură politică româ- 
nească: A. Carpinschi. 
Discurs parlamentar româ- 
nesc. Discurs literar electoral: 
I.L.Caragiale „O scrisoare 
pierdută” 

22 
p. 94 

ECONOMIE                

Criza economică 

A. Cauza: întrucât, cum, deoarece, din 
cauză că, pentru că, din această cauză, 
având în vedere  
B. Dativ posesiv 
C. Stilul indirect: 
spune/zice/crede/consideră că ... 
D. Opoziţia: pe de o parte ..., pe de altă 
parte ... 

Criza economică în România. 
Situaţia ciobanilor.  
Firme româneşti.  
Texte legislative 
şi economice româneşti.  
Texte de contract. 

23 
p. 98 

NOI TEHNOLOGII 

Himerele timpului 

nostru 

A. Termeni formaţi cu elemente savante 
de compunere 
B. Cuvinte inventate 
C. Neologisme în curs de integrare 
D. Cuantificare aproximativă:  
ceva + subst. 
E. Comparaţia 
F. Exprimarea apartenenţei: pronumele 
adjectival care în genitiv 
G. Folosirea metaforei               

Invenţii tehnologice în lume. 

 

Referinţe gramaticale p. 102 
Cheia exerciţiilor p. 132 
 


