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La stomatolog
Fișa 3

plombă, carie, măsea, ață dentară, stomatolog, radiografie, 
anestezie, extracție dentară, dantură, igienă orală

Gustați o glumă....
Auzi, știi ce este un dentist?

Un doctor care mănâncă pâine pe dinții pacienților....:)  

1. Potriviți termenul cu definiția. Alegeți termenii din acest chenar:

a. O mică gaură în dinte.  

b. Un dinte mai mare, cu două rădăcini. 

c. O fotografie cu raze X. 

d. injecție care reduce durerea. 

e. Material cu care dentistul repară caria. 

f. Doctor de dinți. 

g. Cu ea cureți dinții. O introduci între dinți. 

h. Toți dinții. 

i. Igiena gurii și igiena dinților. 

j. Scoaterea dintelui. 
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2. Potriviți enunțurile cu imaginile de mai jos. Scrieți în căsuțe cifra potrivită.

1. Bună ziua, am o programare la această oră.
2. Mă doare măseaua!
3. De câte ori pe zi folosiți periuța și pasta de dinți?
4. Mă spăl pe dinți de trei ori pe zi, după mese.
5. Folosesc apă de gură.
6. Folosiți ață dentară?
7. Aveți o carie.
8. Aveți nevoie de o plombă.
9. Deschideți gura, vă rog!

10. Am un dinte rupt.
11. Scoatem măseaua și dispare durerea.
12. Ce ac mare are seringa!
13. Luați loc!
14. Curățăm măseaua cu acest instrument. Se numește „albinuța”, pentru că face ca și o albină.
15. Avem nevoie de o radiografie.
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3. Găsiți replica potrivită! 

1. Aveți programare?

2. Luați loc!

3. Aici vă doare?

4. Ce apă de gură folosiți?

5. Folosiți ață dentară?

6. Mă doare măseaua de minte. Cred că are 
puroi la rădăcină.

7. Am o măsea cariată.

8. Nu prea înțeleg. Am nevoie de o explicație.

9. Cât costă radiografia dentară?

a. Da, foarte tare!

b. Da, la ora 6 și jumătate.

c. Mulțumesc!

d. Desigur. Vă explicăm imediat.

e. Da, o dată pe zi.

f. Sincer, nu folosesc.

g. Se rezolvă cu o extracție.

h. 50 de ron.

i. Se tratează îndată, cu o plombă.

4. Completați dialogul cu acele cuvinte care lipsesc. Apoi, interpretați dialogul.

La cabinetul stomatologic

Asistenta: Bună ziua! Poftiți!
Pacientul: Bună ziua! Am o (1)  .
Asistenta: La ce (2) ?
Pacientul: Acum. La două. 
Asistenta: Pe ce (3) ?
Pacientul: Ion Popescu.
Asistenta: O clipă. Să verific.... Da. Poftiți în cabinet, domnule Popescu.
Stomatologul: Bună ziua! Luați (4) , vă rog.!
Pacientul: Bună ziua. Mulțumesc.
Stomatologul: Deschideți (5) , vă rog. Unde vă doare?
Pacientul: Aici.
Stomatologul: Da, aveți o (6) . Deci, aveți nevoie de o plombă. Tre-
buie să văd toți dinții la rădăcină, deci trebuie să faceți o (7)  . 
O aduceți la următoarea programare.
Pacientul: Desigur. Mulțumesc! La revedere!
Stomatologul: La revedere! Numai bine!



A2

4

Puțină gramatică!
VERBE LA CONJUNCTIV PREZENT 

Regula de formare pentru pers. 3, sg. şi pl. 

 Indicativ Conjunctiv prezent  

ă→e
- verbe cu infinitiv în –a (a asculta): 

ind. prez. el/ea ascultă → conj.prez. ei/ele vor să asculte 
-verbe cu infinitiv în –î (a coborî): 

ind. prez. el/ea coboară
→ conj.prez. ei/ele vor să coboare

ează→ eze - verbe cu infinitiv în –a (-ez) (a lucra): 
ind. prez. el/ea lucrează 

el/ea se tratează

→ conj.prez. ei/ele vor să lucreze 
ei/ele vor să se trateze

e→ă
- verbe cu infinitiv în –ea (a putea): 

ind. prez. el/ea poate
→ conj.prez. ei/ele vor să poată

- verbe cu infinitiv în –e (a face):
 ind. prez. el/ea face

→ conj.prez. ei/ele vor să facă

eşte→ ească -verbe cu infinitiv în –i (-esc) (a iubi): 
 ind. prez. el/ea iubeşte

→ conj.prez. ei/ele vor să iubească

Alternanţe fonetice 

-e/ea cere/să ceară; merge/să meargă; începe/să înceapă 
-ă/e cumpără/să cumpere; numără/să numere 
-ea/e aşteaptă/să aştepte; pleacă/să plece; încearcă/să în-

cerce 
-a/e învaţă/să înveţe; (se) spală/să (se) spele 
-e/a vede/să vadă 
-ie/ia iese/să iasă; pierde/să piardă 

Verbe care au formă identică cu cea de indicativ prezent 
Conjunctivul prezent pentru pers. 3 sg. se formează din să + ind. prez. pers. 3 sg. 

el (ea) bea →el (ea) trebuie să bea el (ea) ştie →el (ea) trebuie să ştie

el (ea) ia →el (ea) trebuie să ia el (ea) taie/se taie →el (ea) poate să taie/să se taie

el (ea) 
scrie 

→el (ea) trebuie să scrie el (ea) întârzie →el (ea) trebuie să întârzie

5.1. Transfomați după model:

Model A: Eu trebuie să merg la dentist. (Și ea) → Şi ea trebuie să meargă la dentist.

1. Trebuie să fac o radiografie. (Şi pacientul) → .
2. Doresc să fac o anestezie. (Și stomatologul) → .
3. Trebuie să tratăm caria. (Medicul) → .
4. Nu pot să mă tratez singur. (Pacienta) → .
5. Prefer să nu plătesc consultația. (El) → .
6. Trebuie să te speli corect pe dinți. (Pacienții) → .
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Model B: Nu-i bine să amânați . (Pacienții)→ Nu-i bine ca pacienții să amâne.

7. E important să mănânci sănătos.→ (lumea) → .

8. E indicat să folosești ață de gură. → (pacienta) → .

9. Nu e bine să spargi bomboanele cu dinții. → (oamenii) → .

10. E important să nu mergi la dentist doar când te doare măseaua. →(adulții și copiii)

.

11. E cazul să înveți să te speli corect pe dinți. → (adulții și copiii) 

.

12. Sper să vă îngrijiți. → (toți oamenii) .

13. E necesar să cunoști regulile de igienă. → (fiecare copil) 

.

14. E indicat să folosiți pastă de dinți cu fluor. → (toți oamenii) 

.

15. E bine să iei vitamine. → (acești pacienți)

.

5.2. Verbe neregulate la conjunctiv

a fi (la toate persoanele) 

eu vreau să fiu noi vrem să fim

tu vrei să fii voi vreţi să fiţi

el (ea) vrea să fie ei (ele) vor să fie
a da: ind. prez. el (ea) dă →conj.prez. el (ea) vrea să dea
a sta: ind. prez. el (ea) stă →conj.prez. el (ea) vrea să stea

a avea: ind. prez. el (ea) are →conj.prez. el (ea) vrea să aibă

Completați cu formele neregulate de conjunctiv:

Nu e ușor ca un copil (a avea grijă de )  dinți. 

Nu e indicat ca alimentele (a fi)  fierbinți sau foarte reci.

Nu e permis ca un copil (a avea)  toți dinții cariați.

Nu e corect ca pacienții (a da)  vina pe dentist.

Dorim ca programarea (a fi)  peste câteva zile.

Copilul-pacient trebuie (a sta)  cuminte pe scaun.
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6.1. Lucrați în perechi! Întrebați şi răspundeți, după model. 

Model:
a.
a trebui/a face/ colegul tău/ mâine
a merge la dentist, la un control

Studentul A: Ce trebuie să facă colegul tău mâine?
Studentul B: Colegul meu trebuie să meargă la dentist, la un control.

b. 
a nu avea voie/a face/ pacientul
a consuma alimente foarte reci 
Studentul A: Ce nu are voie să facă pacientul?
Studentul B: Pacientul nu are voie să consume alimente foarte reci. 

1. 
• a trebui/a face/ dintele din față
• a ieși

2. 
a dori/a face/pacienta
a anula programarea

3. 
• a nu dori/a face/copilul
• a deschide gura

4.
• a nu fi bine/a face/pacienții
• a mânca multe dulciuri 

5.
• a fi indicat/a face/copiii și adulții
• a folosi pastă cu fluor

6.
• a fi important/a face/toți oamenii
• a învăța să se spele corect pe dinți

7.
• a nu avea voie/a face/ei
• a consuma ceaiuri fierbinți

8.
• a fi indicat/a face/ele
• a face un control la stomatolog de două ori pe an.

9.
• a nu ști/a face/această femeie
• a folosi ața dentară

10.
• a trebui/a face/copilul
• a se clăti pe dinți cu apă de gură

11.
• a trebui/a face/copiii/la dentist
• a sta cuminți

12.
a vrea/pacienta
a nu pierde acest dinte

Să ne amintim!
Mă deranjează/Mă supără/Mă enervează/Mă sperie + subst. sg./pl.+art. hot. 

Exemplu: Mă deranjează/supără caria/cariile.
Mă doare+subst. sg.+art.  hot. 

Exemplu: Mă doare măseaua/capul/dintele.
Dar:

Mă dor+ subst. pl.+art. hot.  
Exemplu: Mă dor măselele/dinții. 
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6.2. Întrebați şi răspundeți, după model. Lucrați în perechi.

Model: a supăra/dinte    a enerva/doctor
- Ce te/vă supără?     - Cine te/vă enervează?
- Mă supără dintele.    - Mă enervează doctorul.

a. a deranja/scaun
b. a supăra/preț
c. a durea/dinți
d. a speria/ac
e. a speria/seringă
f. a durea/limbă
g. a durea/ureche
h. a supăra/stomatolog

i. a durea/măsele
j. a enerva/pacienți
k. a enerva/asistentă
l. a speria/„albinuța”

m. a speria/dentiști
n. a speria/consultații
o. a supăra/durere
p. a speria/anestezie 

7. Citiți povestea lui Mihai, un băiețel de 5 ani, despre prima lui vizită la stomatolog. 
Puneți verbele din paranteză la conjunctiv prezent, ca să construiți povestea. 

Salut! Mă numesc Mihai, am 5 ani și doresc (a vă povesti) 
1.  despre prima mea vizită la den-
tist. Înainte (a merge) 2. , mama mi-a 
explicat ce va face „nenea stomatologul” și mi-a pus pe tabletă 
desenele cu Peppa Pig, ca (a vedea) 3.  ce 
se întâmplă la dentist. Pentru că mi-au plăcut desenele, m-am 
dus și eu la dentist și am luat un cățel de pluș cu mine, ca (a se 
uita) 4. stomatologul și la dinții lui. Am 
văzut în desene că și frații Peppa Pig au dus cu ei jucării de pluș. 
Am ajuns acolo, iar domnul dentist mi-a spus (a se urca) 5.  pe scaun 
și (a deschide) 6.  gura mare. Așa am făcut. Numai că mi-a pus câte-
va întrebări, iar eu nu am putut (a răspunde) 7. , deoarece a trebuit 
(a sta) 8.  cu gura deschisă. Când a văzut că nu pot vorbi, dentistul 
mi-a spus (a ridica) 9.  mâna dacă mă doare atunci când mă atinge. 
M-a durut un singur dinte. De fapt, o măsea. Mi-a spus (a avea) 10.  
grijă de ea, că acolo este o carie mică. Apoi, mi-a spus (a lua) 11.  
apă în gură din paharul de lângă mine, (a nu o înghiți) 12. , (a clăti) 
13.  dinții și (a scuipa) 14.  . Am întrebat la 
sfârșit ce este o carie, iar dentistul mi-a spus că e o gaură foarte mică în dinte. Apoi mi-a explicat 
cum trebuie (a se spăla) 15.  corect pe dinți și de câte ori pe zi. Aceasta e 
o treabă mai complicată. Trebuie (a exersa) 16.  în fiecare zi. Apoi, i-a 
spus mamei mele că trebuie (a face) ea 17.  o nouă programare pentru 
plomba mea. Oare ce-o mai fi și asta? O plombă!? Trebuie (a o întreba) 18.  
pe mama… A! Să nu uit! Am primit și o diplomă! Vreți să o vedeți? E aici…
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DIPLOMA DE MERIT
PENTRU CEL MAI CUMINTE COPIL

Se acordă lui Mihai Pop
Data 15 noiembrie 2015

DIPLOMA e pentru tine 
Şi să știi că îmi pare bine 
Că astăzi ai fost cuminte. 

Şi-ai făcut-o pentru un dinte!BRAVO!
De tine sunt mândru tare! 

Nota 10 la purtare! 
Iar acum, te rog s-asculți: 

Îmi place să fiu curat, în fie-
care zi periat,

Deci, te rog să mă îngrijești,
De carii să mă ferești!

Vreau să fiu alb, sănătos,
 Să-ți ofer un zâmbet frumos!

(adaptat după sursa: http://decoloratpentrucopii.blogspot.ro/2011/04/diplome-pentru-copii-cuminti-la-dentist.html)

8. Lucrați în perechi! Discutați despre diploma primită de Mihai.
Elevul A: Citește-i colegului/colegei ce scrie pe diploma lui Mihai.
Elevul B: Ascultă lectura colegului/colegei. Spune de cine e transmis mesajul 
din diplomă și care e mesajul pentru băiețel. Ce trebuie să facă el?

9. Vizionați filmul La stomatolog și alegeți varianta corectă.

1.
a. Pacientul nu suportă durerea.
b. Pacientul suportă ușor durerea.

2.
a. El dorește să facă o radiografie la acest cabinet.
b. El dorește să facă o radiografie la alt cabinet. 

3. 
a. Caria este pe partea stângă.
b. Caria e pe partea dreaptă.

4. 
În această consultație se face și extracția măselei cu puroi.
În această consultație se tratează și caria.

5.
a. Pacientul trebuie să revină la cabinet în ziua următoare.
b. Pacientul trebuie să revină peste câteva zile.

6. 
a. Pe pacient îl sperie acul.
b. Pe pacient îl sperie seringa.
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Interpretați:
Clientul: Alo! Bună ziua. Aș dori o programare la dentist, vă rog.

Recepționista: Îmi pare rău, domnule, medicul dentist tocmai a plecat, dar...
Clientul (nervos): Este a doua oară când sun și îmi spuneți asta.

Atunci, vă rog să-mi spuneți când nu o să fie doctorul la cabinet… (!?)  

(adaptat după sursa: http://demiandental.blogspot.ro/2013/02/bancuri-despre-stomatologi.html)

10. Lucrați în perechi! Faceți o programare la cabinetul stomatologic.
Elevul A: Suni la un cabinet stomatologic, pentru că vrei să faci o programare. Vorbești cu 
asistenta/asistentul dentistului. După ce faci programarea, trebuie să răspunzi la întrebările 
asistentei/asistentului.
Studentul B: Ești asistenta/asistentul stomatologului. Dorești să completezi foaia pacientului. 
Spune-i când îi poți face programarea, apoi pune-i întrebări ca să poți să completezi fișa de 
mai jos. 

Fişa pacientului

Fișa nr. _____________ din (data) ___________________

Medic _____________________________________________

Date personale (pacient):

Nume________________________Prenume________________

Data nașterii_______________________ C.N.P. (cod numeric personal) 

__________________________________________

Localitatea_______________Strada__________________Nr._______Bloc___
Scara____Etaj_____________

Apartament____________Ocupația_____________________

Locul de muncă ______________________   Telefon _________________    

E-mail ______________________________

Programări: data ___________________________________________________
_________________________________________________________________

Probleme: ________________________________________________________
_________________________________________________________________
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11. Ai o problemă şi nu poți să mergi mâine la dentist. Ai încercat să suni la cabinet, dar sună ocupat. 
Decizi să scrii un mail şi să anulezi programarea de mâine. Scrie despre acest lucru, dar comunică şi că 
doreşti să faci altă programare. 
Atenție! 
În mesajul tău trebuie să foloseşti formulele potrivite de adresare (Stimate domnule doctor/
stomatolog/asistent, … /Stimată doamnă doctor/stomatolog/asistentă, … ). 
La sfârşitul mesajului, poți folosi: Cu respect, ...; Cu mulțumiri, …. ; Toate cele bune!; Numai bine! 
etc. Să fii politicos/politicoasă! 

Mesaj nou

Către:

Subiect:

Trimite


