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Dragul nostru elev, draga noastră elevă,

Am pregătit pentru tine un Caiet de lucru care te va ajuta să înțelegi mai ușor ceea ce presupune programa școlară 
pentru clasa a V‑a, la Limba și literatura română. Vei descoperi, în paginile acestui auxiliar didactic, exerciții diverse, 
ordonate de la simplu la complex, astfel încât să‑ți poți urmări progresul în învățare.

Surpriza acestui auxiliar didactic este rubrica intitulată Plicul cu jocuri. Aici, vei găsi o serie de jocuri, care îți vor 
solicita creativitatea și te vor pune în situația de a folosi ceea ce înveți la școală într‑un mod original și amuzant. 

Dragi profesori și părinți,

La începuturile introducerii termenului competență ca preambul pentru vechile programe de limba și literatura ro-
mână, s‑a operat o ajustare terminologică, fără modificări curriculare prin care să se înțeleagă faptul că obiectivele 
acestora se aflau în raport de complementaritate cu secvența cunoscută sub numele de atitudini și valori, care atrăgeau 
atenția explicit asupra faptului că profesorul are obligația de a proiecta cunoștințele derivate din programă în evoluția 
postșcolară a elevului, în viața lui viitoare de adult, accentuând asupra aspectului formativ al învățării. Aveam, așadar, 
o programă proiectată pe obiective, atitudini și valori, reflectate în activități și învățare și în conținuturi asociate al căror
nivel de înțelegere era evaluat concret la examenele naționale, ca o finalitate imediată a procesului în miezul căruia se
afla elevul, pe toată durata școlarității în gimnaziu.

În etape succesive, am încercat să eliminăm din vechea programă acele cunoștințe care nu aveau relevanță pentru 
aria de cultură generală, în care se poziționează învățământul preuniversitar gimnazial, fapt care nu s‑a reflectat și în 
tipărirea unor manuale adecvate simplificării și reajustărilor programei. Acest aspect a favorizat ignorarea de către 
profesor a programei simplificate și luarea doar a manualului/manualelor drept reper al activității de predare‑învățare. 
Astfel, am constatat că scrisorile metodice transmise către profesori nu au reușit să‑i convingă pe aceștia asupra  
necesității simplificării cunoștințelor pe fondul aplicării principiului accesibilității, fapt care a condus la continuarea 
practicii de a preda conținuturile propuse de manuale, ba chiar și mai mult, la aprofundarea acestora cu ajutorul auxi-
liarelor didactice, în majoritate complicând prezentarea faptelor de limbă și a fenomenului literar. Se ajunsese, acum 
câțiva ani în urmă, la o încărcare a elevului cu informații, care mai de care mai sofisticate, mai abstracte și mai inutile 
care frânau sau chiar deturnau de la sensul corect procesul de optimizare a comunicării și de receptare/producere a 
textului literar. În paralel, auxiliarele didactice de pe piață ofereau soluții de aprofundare și de extindere a programei 
vechi, astfel încât elevul, aflat între aspirația de a obține o notă cât mai mare la examenele naționale și de a avea 
asigurat un loc la liceul dorit, devenea, prin perseverența cu care memora cunoștințele predate de către profesor, o 
persoană pentru care școala reprezenta doar un spațiu formal de obținere a unor note recunoscute la nivel național, 
departe de a‑i oferi șansa formării competențelor generale din cadrul disciplinei. Noile programe au rezolvat problema 
competențelor, în manieră pedagogică, astfel încât secvența atitudini și valori să fie integrată corect în cele cinci com-
petențe generale, din care derivă competențele specifice.

Pentru a sprijini înțelegerea corectă a deplasării accentului programei de pe cunoștințe pe formarea de competențe, 
am considerat necesară punerea la dispoziția profesorilor a unor auxiliare didactice care, în viziune total modernă, 

EDITURA P
ARALE

LA
 45



suplineau incoerențele din manualele vechi și aplicau corect noua viziune din programa centrată pe competențe. Acest 
deziderat s‑a accentuat cu fiecare ediție a Exercițiilor practice, lucrare care a dat coerență vechii programe în contextul 
în care s‑a încercat și s‑a reușit o actualizare a vechiului model curricular, centrat pe obiective, fiind de un real folos atât 
elevilor, cât și profesorilor de gimnaziu, în procesul complex de formare a competențelor generale și specifice, corelate 
cu competențele‑cheie, așa cum prevede nivelul intermediar la care se află elevul de gimnaziu. Aceste inconveniente 
sperăm să le fi rezolvat noile programe, construite din start pentru a forma elevilor competențe de comunicare și culturale 
reale care să le asigure un orizont de cultură generală adecvat vârstei, să‑i sensibilizeze în raport cu valorile perene ale 
lumii și să le favorizeze inserția socială de succes. 

Această ediție a lucrării se pliază perfect pe noutățile din curriculum pentru clasa a V‑a (noile planuri‑cadru, noua 
programă și noile manuale) și contribuie substanțial la formarea de competențe reale privind disciplina limba și literatura 
română, fiind de fapt o variantă prietenoasă și atractivă, utilă nu doar elevilor și profesorilor, ci și părin ților interesați de 
progresul propriilor copii.

Recomandarea noastră este de a utiliza acest auxiliar care, prin structură și conținut, prin exercițiile diferențiate pro-
puse și aplicate particularităților de vârstă ale elevilor, poate fi considerat o formă dezvoltată de parcurgere a programei, 
astfel încât orice activitate de evaluare aplicată elevilor va dovedi faptul că ei au atins performanțe maxime, în primul 
rând pentru că au fost sprijiniți de o carte scrisă cu har pentru ei, de dascăli creativi, cu experiență în activitatea  
la catedră.

 
Autoarele
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Elemente de interculturalitate

Carte românească de învățătură:  
de la prima carte tipărită la cartea digitală 

I. Carte, cititor, lumi imaginare

Inițiere
1. Citește cu atenție textele următoare, apoi rezolvă cerințele.
A. Efectul Mooreeffoc înseamnă să iei un lucru cu care te‑ai familiarizat și să pui în dreptul lui o oglindă 

imaginară, pentru a‑ți schimba perspectiva: să iei familiarul și să‑l modifici ușor pentru a‑l face să pară nefamiliar 
și straniu. Termenul a fost creat de Charles Dickens când scriitorul a intrat într‑o zi într‑o cafenea și a observat 
că, privită dinăuntru, inscripția „Coffee Room” [Cafenea, t.n.] apărea de‑a‑ndoaselea. Acest lucru a avut efectul 
transformării unui spațiu familiar în ceva nou și straniu: un loc cu un limbaj pe care, inițial, scriitorul nu l‑a înțeles.

(Kerri Smith, Lumea imaginată de..., fragment)

B. Am remarcat câteva lucruri ciudate la motanul cu placă de surf. 
Lucrul numărul unu. Era un motan cu placă de surf. 
Lucrul numărul doi: Purta un tricou. Pe el scria: PISICILE CONDUC, CÂINILOR LE CURG BALELE.
Lucrul numărul trei: Ducea cu el o umbrelă închisă, de parcă se temea să nu se ude. Ceea ce, dacă te gândești, 

nu‑i chiar esența surfingului. 
Lucrul numărul patru: Nimeni altcineva de pe plajă nu părea să‑l vadă. 
A prins un val bun și a alunecat cu pricepere pe el. Dar, când s‑a apropiat de țărm, a făcut greșeala să deschidă 

umbrela. O rafală de vânt l‑a tras spre cer. Câteva secunde mai târziu și ar fi lovit un pescăruș.
(Katherine Applegate, Crenshaw, fragment)

C. ...Gospodina găsi urme mărunte de dinți în cașcaval și înțelese: șoarecii și‑au făcut cuib în cămara cu bunătățuri! 
A pus curse, pe unde bănuia că vor ieși pârdalnicii cu ochii mici ca două gămălii negre, iar Motanul a fost închis, peste 
noapte, în cămară. Dar, ca orice pisică bătrână, Motanul era leneș. Își căută culcuș cald într‑o ladă cu talaș mărunt și 

adormi torcând, în gând, amintiri din alte vremuri. În zori, o șoricioacă bătrână a scos capul, cu sfială, din gaura adâncită 
în tencuiala veche. Mirosea primejdia.

După câteva clipe, sări sprintenă pe un dulăpior și încremeni cu botul pe labe: în lada cu talaș mărunt era un 
dușman crunt. Curând își dete seama că Motanul doarme și șoricioaca adulmecă aerul, veselă. Cu asemenea 

dușman, era sigură de izbândă. 
(G. M. Zamfirescu, Mama, fragment)EDITURA P
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D. Jack căută în săculeț și scoase cartea despre China. O deschise și citi cu voce tare:
Acum 2000 de ani, a domnit primul împărat al Chinei. Deoarece își alesese drept simbol 

dra gonul, a fost supranumit „Împăratul Dragon”. În China, dragonii sunt considerați niște 
ființe curajoase și puternice.

— Împăratul Dragon? Sună cam înspăimântător, spuse Jack. 
— Mie îmi place cum e îmbrăcat. 

(Mary Pope Osborne, În țara Împăratului Dragon, fragment)

a) Completează spațiile din dreptul fiecăruia dintre răspunsurile următoare cu literele corespunzătoare textelor date:
• Text aliniat la dreapta. …
• Text aliniat la stânga. …
• Text în care apar enunțuri scrise în întregime cu majuscule. …
• Text cu margini egale (dreapta‑stânga). …
• Text cu un singur alineat. …
• Textul cu șase alineate. …
• Text cu ilustrație. …

PE b) Prezintă, în 60‑100 de cuvinte, legătura dintre textul D și ilustrație.

PLICUL CU JOCURI
Jocul Imaginație fără limite

Se dau următoarele cuvinte: cititor, carte, imaginație. Alege încă trei cuvinte din textele date, apoi trans-
formă‑le pe toate, după modelul prezentat în textul A.

Creează un text de 100‑120 de cuvinte, cu titlul Lumea pe dos, în care să folosești toate cuvintele obținute 
de tine. Le poți transforma în nume de persoane, de locuri sau de obiecte. 

2. Să presupunem că textul creat de tine, Lumea pe dos, va fi inclus într‑un volum pentru copii. Trebuie să colabo-
rezi cu editorul, pentru a hotărî cum va fi tipărit textul tău. Stabilește cum va fi așezat textul în pagină, dacă va avea 
ilustrații, cum vor fi alese aceste ilustrații. 

Consolidare
3. Realizează câte o ilustrație adecvată pentru fiecare dintre textele A, B, C. Prezintă, în 30‑50 de cuvinte, legătura 

dintre text și ilustrația creată de tine.
4. Imaginează‑ți că te‑ai transformat într‑o carte și te afli într‑o bibliotecă. Prezintă o zi din viața ta, în 80‑120 de 

cuvinte.

Aprofundare/Excelență 
5. Alcătuiește o rețetă pentru un desert numit Prăjitura‑carte, în care să integrezi și următoarele cuvinte: bucurie, 

gust, fantezie, spontaneitate.

Ameliorare
6. Citește cu atenție textul care urmează, apoi rezolvă cerințele:
Împăratul Dragon privi flăcările înălțate spre cer. Aerul din jur era gros și vălurit. Cărțile din bambus erau așezate în 

teancuri lângă foc, așteptând să fie arse. 
— Repede! îi grăbi savantul.
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Săriră imediat din car și se alăturară mulțimii din jurul focului. 
Împăratul Dragon strigă la soldați. Aceștia începură să arunce cărțile pe foc. Bambusul trosnea când se aprindea. 
— Opriți‑vă! strigă Annie.
Jack o prinse de mână:
— Taci din gură!
Annie se trase deoparte. 
— Opriți‑vă! strigă ea iarăși, dar vocea ei se pierdu în zgomotele produse de focul arzând. 
— Uite povestea voastră! strigă savantul. 
Arătă către o carte din bambus care căzuse dintr‑un teanc. 
— O iau! spuse Annie hotărâtă și se grăbi să ajungă la ea. 
— Annie! strigă Jack.
Dar fata pusese deja mâna pe mănunchiul de fâșii din bambus și le căra înspre ei. 
— Am luat‑o! Repede, bag‑o în săculețul tău!

(Mary Pope Osborne, În țara Împăratului Dragon, fragment)

a) Notează ce soartă urmează să aibă cărțile de bambus.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

b) Asociază personajele din coloana A cu acțiunile menționate în coloana B:
A B
Împăratul Dragon
Jack
Annie
Savantul
Soldații

încep să arunce cărțile pe foc. 
o prinde de mână pe Annie.
strigă la soldați.
arată spre o carte din bambus. 
cară mănunchiul de fâșii de bambus.

c) Transcrie o secvență din textul dat care ilustrează o trăsătură a lui Annie.
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

d) Imaginează o continuare a textului dat, în 80‑120 de cuvinte, prezentând acțiunile lui Jack și Annie pentru a salva 
cartea de bambus.

II. Carte românească de învățătură
Citește cu atenție textul care urmează, apoi rezolvă cerințele:
Când lucram la Istoria critică, am căzut peste autobio gra fia din 1855 a lui Timotei Cipariu*, pe care a editat‑o Maria 

Protase în 1972. Scriitorul ardelean povestește că de mic i‑a plăcut cartea și că citea Alexăndria* neînvățat de nimeni. 
Cei care‑l ascultau credeau că o spune pe de rost. Exemplarul, mâncat (adică pierdut) de un tăietor de lemne, s‑a întors 
la Cipariu după câteva decenii [...]. Tot de pe Alexăndria a învățat să citească românește Heliade Rădulescu*. El 
povestește cu umor cum, știind din școală doar greceasca deprinsă de pe octoih* și psaltire*, a auzit într‑o zi la poarta 
bisericii Crețulescu pe „un fecior sau vizitiu care citea în gura mare Alexăndria și câți trecea pe drum se oprea și asculta”. 
Cumpărând cartea, Heliade constată că „în mânele mele iera mută”. Se împiedica într‑o grămadă de slove* care se‑
mănau cu turnuri, scor pii sau caracatițe. În cele din urmă, dă chirilicelor* de rost și citește cartea din scoarță în scoarță. 
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Ca să nu fie supărat de nimeni, urcă în podul casei și se vâră într‑un horn. Lipsa de la școală nu i‑a fost simțită, dar, 
într‑o zi, o servitoare care voia să dărăcească* niște lână în pod se pomenește cu el ieșind din horn, plin de funingine ca 
un drac, așa că țipă de ridică în picioare casa. Costache Negruzzi* dato rează cititul pe românește lui Petru Maior. În tot 
Iașiul se învăța pe vremea aceea românește doar la școala de la Socola, acolo unde va urma Creangă seminarul. La 
Socola se tipă reau calendare și cărți bisericești în româ nește. Aflând taică‑său, care cumpăra tot ce se tipărea la Socola, 
că nu știe decât gre cește, i‑a adus un dascăl acasă, care însă l‑a luat de la abe ce dar. Jignit, Negruzzi l‑a alungat pe 
bătrânul grămătic și s‑a pus pe citit istoria lui Maior, desco perită într‑o ladă (biblio tecile vechi nu erau la vedere!), laolaltă 
cu Viețile sfinților, Istoria lui Arghir (și Heliade o știa), letopisețul lui Nicolae Costin sau roma nele doamnei de Genlis.

Cu doru‑mi aduc aminte, vorba lui Cipariu, de primele cărți pe care le‑am citit și pe care le‑am mâncat. Spre deo‑
sebire însă de Alexăndria latinis tului ardelean, niciuna nu s‑a mai întors la mine.

(Nicolae Manolescu, Viață și cărți, fragment)

* Timotei Cipariu – cărturar român din Transilvania, membru fondator al Academiei Române, lingvist, istoric, teolog, pedagog 
și orientalist, „părintele filologiei române”, poliglot (cunoștea circa 15 limbi);

* Alexandria – roman popular, apărut în Egipt (probabil în secolul al III‑lea î.H.), care evocă, apelând adesea la elemente mi-
raculoase, fantastice, războaiele lui Alexandru Macedon. Răspândit în toată Europa, romanul a pătruns în literatura română printr‑o 
traducere în slavonă. Această versiune stă la baza primei prelucrări românești cunoscute (Alixăndria), datând din a doua jumătate 
a secolului al XVI‑lea și păstrată în cópii manuscrise, în toate provinciile românești. Elemente din Alexandria au intrat în folclor 
(colinde, orații etc.) și în onomastica populară;

* Ion Heliade Rădulescu – scriitor român din perioada pașoptistă;
* Octoih – carte religioasă, cuprinzând aspectele specifice oficierii slujbelor și canoane;
* Psaltirea – carte bisericească de ritual, cuprinzând cei 151 de psalmi atribuiți regelui David; face parte din Vechiul Testament;
* Costache Negruzzi – scriitor român din perioada pașoptistă;
* chirilice – litere ale vechiului alfabet slav;
* slove – litere;
* a dărăci – a scărmăna, a destrăma, a pieptăna lâna, cânepa etc. cu daracul.

Inițiere
1. Scrie răspunsuri la fiecare dintre întrebările date:
• Cum se numește textul pe care îl citea Timotei Cipariu, așa cum rezultă din textul dat? 
.....................................................................................................................................................................................
• Ce constată Ion Heliade Rădulescu când încearcă să citească Alexăndria?
.....................................................................................................................................................................................
• Prezintă, în 20‑40 de cuvinte, împrejurările în care Ion Heliade Rădulescu citește Alexăndria.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
• De ce aduce tatăl lui Costache Negruzzi un dascăl acasă?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
• Ce cărți citește Costache Negruzzi, învățând limba română?
.....................................................................................................................................................................................

Consolidare
2. Ținând cont de informațiile transmise în text și de explicațiile oferite la finalul textului, formulează două observații 

despre cărțile care circulau în țările române în a doua jumătate a secolului al XIX‑lea.

3. Explică, în 60‑80 de cuvinte, semnificația termenului a mânca, în textul dat.
EDITURA P
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.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

4. Când au apărut primele cărți tipărite în limba română, acestea erau scrise cu alfabet chirilic, creat pe baza unei vari‑
ante a alfabetului grec vechi. În principatele române (Moldova și Țara Românească), alfabetul chirilic a fost folosit până în 
1860, când a avut loc reforma ortografică, inițiată de Al. I. Cuza. În continuare, sunt date alfabetul chirilic și echivalentul 
fiecărei litere a acestuia în alfabetul latin (între parantezele pătrate apare pronunția fiecărui sunet redat prin litera respectivă). 
Privește imaginea cu atenție, apoi transcrie, folosind alfabetul chirilic, următorul mesaj: Citesc multe cărți. 

Aprofundare/Excelență 
PE 5. Prezintă, în 60‑80 de cuvinte, prima ta amintire legată de lectura unei cărți.

6. Prezintă, în 80‑100 de cuvinte, o carte de care te‑ai atașat/care ți‑a plăcut atât de mult, încât să‑ți amintești cu 
dor de ea.

Ameliorare
7. De‑a lungul timpului, au fost folosite numeroase sisteme de scriere. Caută informații despre scrierea cuneiformă, 

hieroglife, alfabetul vechi grecesc și notează câte patru caracteristici ale acestora. 

PLICUL CU JOCURI 
Creatorul de semne

Creează‑ți propriul alfabet, combinând sisteme de scriere despre care ai învățat/te‑ai informat. Notează 
echivalentul fiecărui sunet, redat prin semnele create de tine, apoi redactează un mesaj de felicitare pentru 
ziua de naștere a unui prieten.EDITURA P
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III. De la prima carte tipărită la cartea digitală
Citește cu atenție textele care urmează și rezolvă cerințele:
1. De‑a lungul civilizației umane, omul a căutat și a dezvoltat suporturi de scriere pentru transmiterea informațiilor. 

Primele au fost tăblițele din argilă. Au urmat foițele din papirus și sulurile de pergamente din piele de animale. Hârtia a 
fost invenția chinezilor, iar germanul Gutenberg este părintele tiparului. Cartea, ca suport de scriere, are o istorie veche 
de 5.000 de ani. De‑a lungul ultimelor cinci milenii, omul a căutat și a dezvoltat diverse forme pentru transmiterea infor‑
mațiilor pe suport de scriere, ajungând de la tăblițele de argilă din Mesopotamia la e‑readerele și tabletele performante, 
disponibile astăzi în toate țările civilizate. Istoria cărții se împletește de milenii cu istoria civilizației umane. La în‑
ceput a fost argila. Acesta era materialul din care au fost confecționate primele suporturi de scriere, iar invenția le 
aparține mesopotamienilor. [...] Pe lângă tăblițele de argilă, țesăturile au fost, vreme de câteva sute de ani, suport 
pentru scrierea și transmiterea informațiilor. [...]

Papirusul a constituit un pas important în dezvoltarea suporturilor de scriere. Invenția aparține egiptenilor și datează 
din mileniul al treilea înainte de Hristos. „Papirusul era, de fapt, o plantă acvatică care se găsea mai ales în Delta 
Nilului. Din tulpina acestei plante se prelucra un material sub formă de foiță pe care se scria în Antichitate”, explică 
profesorul de istorie Radu Marian. Scribii erau cei care așterneau informațiile pe papirus. Potrivit descoperirilor arhe‑
ologice, primele papirusuri se prezentau sub forma unor suluri alcătuite din foițe lipite unele de celelalte, prinse pe 
bețe de lemn sau de fildeș. [...]

În urmă cu aproape două mii de ani a apărut pergamentul. „Denumirea vine de la orașul Pergamon din Asia 
Mică. În secolul al II‑lea î.H., la cererea regelui Eumenes al II‑lea care voia să nu mai depindă de importurile de 
papirus din Egipt, a apărut scrierea pe pergament, piele de animal prelucrată”, mai explică profesorul de istorie Radu 
Marian. Din prelucrarea pielii de oaie, vită, capră sau măgar rezulta un material neted și rezistent pe care se putea 
scrie. [...] Fiind un material mai rezistent decât papirusul, pergamentul permitea ștergerea și refolosirea. Treptat, 
dovedindu‑se mai eficient, pergamentul a înlocuit complet papirusul și cărțile au ajuns să fie făcute numai din acest 
material în secolul al IV‑lea î.H. 

Primele suporturi de scriere asemănătoare celor de astăzi au fost codexurile. Inventate în primele secole ale 
actualei ere, codexurile erau reprezentate de un ansamblu de caiete cusute, pe care se putea scrie atât pe față, 
cât și pe spate. Legendele spun că primul codex a fost inventat chiar de împăratul roman Iulius Cezar care a legat 
pergamentele în stil acordeon. Materialul folosit era același ca la pergament, piele de oaie, capră sau vițel, prelu‑
crată. Apariția codexului, mult mai ușor de ținut în mână decât sulul de pergament, a facilitat lectura.

Hârtia sau pasta de hârtie este invenția chinezilor. Primele materiale de bază au fost cânepa, țesătura și bumba‑
cul, toate fiind amestecate cu apă, tranformate într‑o pastă care era întinsă pe foaie. În Europa, hârtia a ajuns abia 
în anii 1100. După apariția hârtiei, suportul de scriere a fost manuscrisul. Față de pergament, hârtia era mult mai 
ieftină. În timp, pergamentul a ajuns să fie folosit pentru manuscrisele de lux, iar hârtia pentru cele obișnuite. Cărțile 
erau scrise de copiști, de regulă membri ai comunității de călugări, iar munca pe care o presupunea scrierea unei 
cărți însemna un efort foarte mare. [...]

Germanului Johannes Gutenberg, inventatorul tiparului cu litere mobile, i se datorează cărțile de astăzi. Pentru 
prima dată, Gutenberg a folosit în 1440 litere de plumb pe care le‑a asamblat una câte una pentru a forma cuvinte. 
Prima carte publicată în serie de către părintele tiparului Gutenberg a fost Biblia, în 1456. Cartea sfântă a fost tipărită 
în 48 de exemplare, sub forma a două volume care aveau 1200 de pagini. Munca de imprimare a Bibliei la mașina 
inventată de Gutenberg a durat mai bine de doi ani. [...]

În era internetului, lângă cartea de hârtie și‑a făcut loc cartea în format electronic. Primul e‑reader a apărut în 
2007. Se pare însă că ideea unui aparat similar exista încă din anii 1900. Un prim e‑reader a apărut într‑o revistă 
de știință din anul 1935, sub denumirea de „cititorul de cărți al viitorului”. Desenul arată un bărbat într‑un fotoliu 
citind o carte pe un ecran de sticlă, imaginea fiind mărită cu ajutorul unui proiector. Cititorul întorcea paginile cărții 
din telecomandă. Prima generație de e‑reader‑uri a fost lansată, oficial, în America în 2007.

(Elisabeth Bouleanu, Istoria fascinantă a cărții, de la tăblițele din argilă și pergament  
din piele de animale la e‑reader, fragment preluat de pe site‑ul adevarul.ro)
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Inițiere 
a) Completează enunțurile din coloana A cu răspunsurile din coloana B, pe baza informațiilor din textul dat.

A B
Hârtia a fost inventată în .... China.
Primele suporturi de scriere au apărut în .... Egipt.
Papirusul a fost inventat în .... Mesopotamia.

b) Subliniază varianta corectă de răspuns:
Materialul din care au fost confecționate primele suporturi de scriere a fost argila/papirusul/hârtia. 
Papirusul era confecționat din plante subacvative/piele de animal.
Pergamentul permitea/nu permitea ștergerea și rescrierea.
După apariția hârtiei, suportul de scriere era codexul/manuscrisul.
Tiparul cu litere mobile a fost inventat de un german/chinez.
Primul e‑reader a apărut în 2007/1990.

Consolidare
c) Identifică, în textul dat, trei informații pe care le consideri importante, despre suporturile de scriere folosite 

de‑a lungul timpului. 
d) Indică un scop comun al tuturor suporturilor de scriere folosite de oameni, în diverse perioade istorice.

Aprofundare/Excelență 
e) Imaginează‑ți că ai fi contemporan cu Gutenberg. Notează două întrebări pe care ai vrea să i le adresezi.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

2. Ce este un e‑book?
Un e‑book sau cartea electronică este un fișier electronic digital ce cuprinde textul și, dacă este cazul, imaginile 

unei cărți tipărite. Acestea sunt protejate printr‑un sistem de gestiune a drepturilor digitale de tip digital rights 
management (DRM).

Cum se poate citi un e‑book?
Cartea electronică este o carte virtuală și poate fi citită pe mai multe tipuri de aparate portabile: e‑reader, 

smartphone, tabletă, dar și pe calculatorul personal.
Ce este un e‑reader?
e‑Readerul este un dispozitiv creat pentru lectura cărților electronice. Acesta nu obosește ochii și este foarte 

ușor de utilizat. Paginile e‑readerului imită foarte bine paginile unei cărți tipărite și acesta poate fi, în același timp, 
o „bibliotecă” cu o capacitate imensă de stocare. [...]

Care sunt avantajele citirii unui e‑book?
• Cărțile electronice pot fi lecturate pe diverse dispozitive: pe calculatorul personal, pe laptop, tabletă și pe 

e‑reader sau telefon. Acestea pot fi utilizate în orice moment, oriunde v‑ați afla: la birou, în deplasări, acasă.
• Se pot stoca mii de titluri, astfel încât puteți avea la dispoziție o bibliotecă imensă.
• e‑Readerele nu obosesc ochii, datorită ecranelor cu cerneală electronică, și fac din lectură o experiență cu totul 

relaxantă.
• e‑Bookurile se pot procura într‑un timp foarte scurt prin comandă online și costurile sunt reduse față de cărțile tipărite.
• e‑Bookurile nu se deteriorează în timp și ocupă un spațiu virtual redus.
• Lectura electronică ajută la protejarea mediului înconjurător.

(Fragment preluat de pe site‑ul http://www.wolterskluwer.ro/info/informatii‑utile/cum‑se‑folosesc‑ebook‑urile/)EDITURA P
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Inițiere
a) Încercuiește A dacă afirmația este corectă și F, dacă afirmația este greșită.
• Un e‑book cuprinde atât text, cât și imagini.   A/F
• Un e‑book‑reader este o carte virtuală.    A/F
• Într‑un e‑book pot fi stocate numeroase cărți.   A/F
• Un e‑book poate fi citit pe mai multe tipuri de dispozitive.   A/F

Consolidare
b) Notează trei avantaje ale cărților electronice, care pot fi identificate în textul dat.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
c) Prezintă, în 50‑60 de cuvinte, două asemănări și două deosebiri care există între o carte tipărită pe hârtie și o 

carte în format electronic.

Aprofundare/Excelență 
PE d) Crezi că, în viitor, cărțile vor mai fi tipărite pe hârtie sau vor apărea numai în format electronic? Motivează‑ți 

opinia, în 60‑100 de cuvinte.

Evaluare
Citește cu atenție textele care urmează, apoi rezolvă cerințele.
A. Tiparul fusese prima oară introdus în Țara Românească de un ilustru refugiat muntenegrean. Dar adevăratul 

inițiator al tipăriturilor românești va fi diaconul Coresi. Cei precum Coresi și alți editori după el sunt conștienți, și o spun, 
că scriu pentru toată suflarea românească, pentru toți cei ce vorbesc românește, din Banat și până la Nistru. E una 
dintre primele dovezi că muntenii, ardelenii și moldovenii, deoarece vorbesc aceeași limbă, se simt un singur neam, 
care „de la Râm*” se trage.

Notați acest aspect, fiindcă nu e subliniat îndeajuns: suntem singura țară mare din Europa a cărei unitate e exclusiv 
întemeiată pe limbă (de altfel, pe vremuri chiar cuvântul limbă era sinonim cu neam sau popor). [...]

Încetul cu încetul vor apărea scrieri în limba română, religioase mai întâi, istorice mai apoi, opera cronicărească, 
prin Grigore Ureche, Miron și Nicolae Costin, Ion Neculce, fiind mai bogată și mai de calitate în Moldova decât în 
Țara Românească. În Țara Românească a rămas de cele mai multe ori anonimă, cunoscută numai prin titlul lucrării 
(Letopisețul cantacuzinesc, Istoria Țării Românești etc.) – se rețin abia câteva nume, la început Goran din Olănești, spre 
sfârșit un Radu Popescu, frații Greceanu, care sunt și traducători, la îndemnul lui Șerban Cantacuzino, ai Evangheliilor. 

(Neagu Djuvara, O scurtă istorie ilustrată a românilor, fragment)
*Râm – Roma

B. Și așa am început să citesc câte puțin din toate. N‑am citit în viața mea cât am citit în timpul acela – săptămâni? 
luni? mai mult? – pe care l‑am petrecut în peștera lui Anibalector. L‑am citit pe Jules Verne și al său Ocolul Pământului 
în 80 de zile, pe Julio Cortàzar și al său Ocolul zilei în 80 de lumi, am citit Cei trei muschetari și Aventurile lui Tom Sawyer și 
Frații Karamazov și Crimă și pedeapsă și Orașul și muntele și Dinozaurul excelentisim și Aventurile lui Ionică‑Fără‑Frică, 
iar neînfricatul erou Plângi‑Că‑Acuș‑Ai‑Să‑Bei mi‑a trezit dorul de țara natală. Și o carte pe care a trebuit s‑o citesc 
într‑ascuns pentru că m‑a făcut să plâng, numită Esteiros, povestea unor bărbați care n‑au fost niciodată copii... [...] 
Unele cărți îmi plăceau mai mult decât altele, dar am învățat să apreciez, au ajuns chiar să‑mi placă și cele care, la 
început, mi se păreau mai complicate...

(Rui Zink, Cititorul din peșteră, fragment)EDITURA P
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Inițiere (dificultate scăzută)
1. (1p) Transcrie câte două titluri de cărți menționate în textele A și B.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

2. (1p) Completează următoarele enunțuri, pe baza informațiilor din textele date:
a) Adevăratul inițiator al tipăriturilor românești a fost .....................................................
b) Scrierile în limba română au fost mai întâi .................................................................
c) Frații Greceanu sunt, la îndemnul lui Șerban Cantacuzino, și traducători ai ..................
d) Ocolul zilei în 80 de lumi este o carte scrisă de .........................................................

3. (1p) Încercuiește varianta corectă de răspuns pentru fiecare dintre afirmațiile următoare:
• Textul A are trei paragrafe.             DA/NU
• Autorul textului A este Rui Zink.            DA/NU
• În textul B, apare un singur paragraf.           DA/NU
• Titlul textului B este Orașul și muntele.           DA/NU

4. (1p) Subliniază varianta corectă pentru completarea următoarelor afirmații:
•  După cum rezultă din textul A, opera cronicărească a fost mai bogată și mai de calitate în Moldova/în Țara 

Românească.
• Așa cum rezultă din textul B, Esteiros prezintă povestea unor bărbați care au fost/n‑au fost copii.

Consolidare (dificultate medie)
5. (2p) Notează o idee care se poate desprinde din textul A, cu privire la rolul tipăriturilor în limba română.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

6. (1p) Identifică o secvență din textul B care se referă la emoțiile/sentimentele trăite de un cititor în timpul lecturii.
.....................................................................................................................................................................................

Aprofundare/Excelență (dificultate crescută)
7. (2p) Continuă, în 60‑100 de cuvinte, textul B, prezentând o întâmplare prin care trece Plângi‑Că‑Acuș‑Ai‑Să‑Bei. 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Se acordă 1 punct din oficiu.

4-6 puncte

Mai ai de lucrat! Cu siguranță poți mai mult! Continuă în același fel!

6-8 puncte 8-10 puncteEDITURA P
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