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La stomatolog

I. Tipuri de dinţi. 
Priveşte imaginea. Citeşte tipurile de dinţi, iar apoi completează exerciţiul de mai jos.

a. Sunt dinţii din faţă; sunt în număr de opt: patru sus (superiori) şi patru jos (inferiori); cu ajutorul lor 
tăiem alimentele. Se numesc ............................................................. .

b. Sunt opt dinţi: patru sus, patru jos. Dacă vrei să vezi aceşti dinţi, trebuie să deschizi gura  mare. Cu 
ajutorul lor zdrobim hrana. Se numesc ........................................................... .

c. Sunt doisprezece: şase sus şi şase jos.  Sunt cei mai mari dinţi. Cu ajutorul lor, mestecăm alimentele. 
Au 2-3 sau mai multe rădăcini. Primii apar la vârsta de 5-6 ani. Putem preveni cariile acestor dinţi prin 
sigilare.  Următorii încep să apară pe la 12 ani. Ultimii (care se mai numesc şi măsele de minte) apar la 
maturitate, începând cu vârsta de 18-19 ani. Toţi aceştia se numesc ................................................ .

d. Au formă de colţi. Sunt în număr de patru: doi superiori, doi inferiori. Pentru că sunt ascuţiţi, cu aju-
torul lor putem rupe alimentele. Se numesc .......................................... .
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2. Potriviţi un verb din balonul verde cu vocabularul din balonul portocaliu. Atenţie! Un verb se poate com-
bina cu mai multe cuvinte. Apoi formulaţi câte un enunţ cu fiecare structură lexicală obţinută. Exemplu: 
a folosi aţa dentară. → Eu folosesc aţa dentară în fiecare zi. 

a. o extracţie

b. aţa dentară

c. o programare

d. o anestezie

e. o plombă

f. dinţii

g. smalţul

h. saliva

i. un pansament steril

j. tartrul

k. nervul

l. periuţa

m. un aparat dentar

1. a folosi

2. a pune

3. a aspira

4. a fluoriza

5. a îndepărta

6. a face

7. a verifica

8. a scoate

9. a îndrepta

10. a schimba

11. a albi

12. a peria

3. Scrie substantivul corespondent verbului dat. Exemplu: a consulta→consultaţie

a. a albi→ ................................................................

b. a anestezia → ......................................................

c. a controla → .........................................................

d.  a extrage→ ...........................................................

e. a interveni (chirurgical) → .................................

f. a peria→ ..............................................................

g. a plomba→ ..........................................................

h. a programa → ......................................................

i. a proteja→ ..........................................................

j. a se caria→ .........................................................

k. a trata → .............................................................

l. a verifica→ .........................................................
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3. Citeşte următoarele enunţuri. Bifează (√) doar  ideile care ţi se par bune şi pe care  tu le-ai  comunica pacien-
ţilor tăi. Spune-i colegului care sunt acestea.

a. Periază-ţi dinţii după fiecare masă! 
b. Spală-ţi dinţii de două ori pe zi cu o pastă cu fluor!
c. Foloseşte doar pastă de dinţi cu fluor!
d. Schimbă-ţi periuţa o dată la trei luni!
e. Foloseşte aţa dentară cel puţin o dată pe zi!
f. Aţa dentară îţi îndepărtează bacteriile dintre dinţi.
g. Copiii nu trebuie să folosească aţa dentară!
h. Foloseşte apa de gură zilnic, dimineaţa şi seara, după mese!
i. Apa de gură reduce şi elimină bacteriile.
k. Mănâncă lactate şi brânzeturi. Ele curăţă şi albesc smalţul dinţilor.
l. Utilizează paiul când bei băuturi dulci!
m. Foloseşte guma de mestecat!
n. Du-te la un control stomatologic o dată la şase luni!

IMPERATIVUL VERBELOR REFLEXIVE, cu pronume reflexiv în ACUZATIV
(pers. 2 sg. şi pl.). 

Forma AFIRMATIVĂ

- pronumele stă după forma de imperativ a verbului, legat prin liniuţă de unire

a se spăla Spală-te!/Spălaţi-vă! a se trezi Trezeşte-te!/ Treziţi-vă!                                

a se dezbrăca Dezbracă-te!/Dezbrăcaţi-vă! a se opri Opreşte-te!/Opriţi-vă!

5.1. Formulați recomandări pentru colegul vostru/colegii voştri, care joacă rolul pacientului/pacienți-
lor, după model:

Model: a se trezi devreme (tu/voi) → Trezeşte-te devreme, ca să nu întârzii la şcoală! 
    Treziţi-vă  devreme, ca să nu întârziaţi la şcoală! 

a. a se spăla pe dinţi după fiecare masă (tu/voi  (dvs.))
b. a se clăti cu apă de gură (tu/voi  (dvs.))
c. a se duce la dentist în mod regulat  (tu/voi  (dvs.))
d. a se hrăni sănătos (tu/voi  (dvs.))
e. a se hidrata (tu/voi  (dvs.))
f. a se îngriji (tu/voi  (dvs.))
g. a se culca devreme (tu/voi  (dvs.))
h. a se odihni (tu/voi  (dvs.))
i. a se relaxa (tu/voi  (dvs.))
j. a se bucura de viaţă (tu/voi  (dvs.))
k. a se aşeza pe scaun (tu/voi  (dvs.))
l. a se pregăti (tu/voi  (dvs.))
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5. 2. Formulați recomandări pentru colegul vostru/colegii voştri, care joacă rolul pacientului/pacienți-
lor, utilizând forma negativă, după model:

Model: a se enerva (tu/voi)  → Nu te enerva, pentru că nu e bine pentru sănătate! 
                                                    Nu vă enervaţi, pentru că nu e bine pentru sănătate!

a. a se  spăla pe dinţi doar o dată pe zi (tu/voi  (dvs.))
b. a se duce la dentist doar când apare durerea (tu/voi  (dvs.))
c. a se deshidrata  (tu/voi  (dvs.))
d. a se supăra (tu/voi  (dvs.))
e. a se enerva  (tu/voi  (dvs.))

IMPERATIVUL VERBELOR REFLEXIVE, cu pronume reflexiv în ACUZATIV
(pers. 2 sg. şi pl.). 

Forma NEGATIVĂ

- pronumele stă între adverbul de negaţie (nu) şi verbul la infinitiv 

a se spăla Nu te spăla/Nu vă spălaţi! a se trezi Nu te trezi! /Nu vă treziţi! 

a se dezbrăca Nu te dezbrăca!/ Nu vă dezbrăcaţi! a se opri Nu te opri!/ Nu vă opriţi!

IMPERATIVUL VERBELOR REFLEXIVE, cu pronume reflexiv în DATIV
 (pers. 2 sg. şi pl.). 

FORMA AFIRMATIVĂ

- pronumele stă după forma de imperativ a verbului, legat prin liniuţă de unire 

a-şi aminti Aminteşte-ţi! (tu)/ 
Amintiţi-vă! ( voi./dvs.) 

a-şi imagina Imaginează-ţi!/
Imaginaţi-vă! ( voi./dvs.)  )                                                          

5.3. Formulați recomandări pentru colegul vostru/colegii voştri, care joacă rolul pacientului/pacienți-
lor, folosind imperativul (forma afirmativă) şi cuvintele/expresiile care exprimă timpul. Alege cuvântul 
potrivit din chenarul de mai jos.

a. a-şi îngriji dinţii (tu/voi  (dvs.))

b. a-şi proteja dantura (tu/voi  (dvs.))

c. a-şi albi dantura (tu/voi  (dvs.))

d. a-şi clăti gura (tu/voi  (dvs.))

e. a-şi sigila dinţii (tu/voi  (dvs.))

f. a-şi face o programare (tu/voi  (dvs.))

g. a-şi plomba dinţii (tu/voi  (dvs.))

h. a-şi rezolva cariile (tu/voi  (dvs.))

i. a-şi trata infecţia (tu/voi  (dvs.))

imediat/de-ndată
de urgenţă

întotdeauna/mereu
frecvent

din când în când
deseori
acum

săptămâna viitoare
la nevoie 
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1.1. Formulează enunţuri folosind imperativul (forma negativă), după model:
Model: a-şi închide gura → Nu-ţi închide gura când stai pe scaun, la consultaţie.

o a-şi deschide gura →  Nu-ţi deschide gura când ......... . (Continuaţi liber!)

a. a-şi scoate dintele singur (tu/voi /dvs.) 

b. a-şi muşca limba (tu/voi /dvs. 

c. a-şi pune aparatul dentar singur (tu/voi /dvs.) 

d. a-şi lovi dinţii (tu/voi /dvs.)

e. a-şi arăta caria (tu/voi /dvs.)

f. a-şi ascunde infecţia (tu/voi /dvs.)

IMPERATIVUL VERBELOR REFLEXIVE, cu pronume reflexiv în DATIV
(pers. 2 sg. şi pl.). 

FORMA NEGATIVĂ

- pronumele stă între adverbul de negaţie (nu) şi verbul la infinitiv 

a-şi aminti Nu-ţi aminti! (tu)/ 
Nu vă amintiţi!
(voi./dvs.) 

a-şi imagina Nu-ţi imagina! /
Nu vă imaginaţi! ( voi./dvs.)                           
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II. Ramuri/Servicii stomatologice

2. Lucraţi în perechi.
Studentul A: Alege o definiţie şi citeşte-o pentru un coleg/o colegă care trebuie să–ţi ofere soluţia.
Studentul B: Spune despre ce ramură stomatologică sau despre ce serviciu stomatologic e vorba. Alege dintre 
soluţiile de mai jos.
Apoi, scrieţi litera potrivită în spaţiile libere.

a. profilaxia stomatologică

b. endodonţia

c. odontologia

d. ortodonţia

e. paradontologia

f. protetica dentară

g. pedodonţia

h. chirurgia orală dentară

i. radiografia dentară

1. ..................... = se ocupă de tratamentul bolilor paradontale. Paradontoza este o boală a rădăcinii dintelui, 
uneori şi a osului, dar şi a gingiei.

2. ..................... = se ocupă cu prevenirea, diagnosticul şi tratarea pulpei dentare („scoaterea” nervului). 
Vindecă dintele în interior.

3. ..................... = se ocupă cu diagnosticarea, prevenirea şi tratamentul dinţilor care nu cresc corect. În acest 
scop, se folosesc aparatele dentare care se numesc şi aparate ortodontice. 

4. ..................... =  se ocupă cu tratarea cariilor, a fracturilor dentare.

5. ..................... = se ocupă cu prevenirea bolilor dinţilor prin unele metode-instructaj de igienă orală, tehnici 
de periaj, folosirea aţei dentare, fluorizare, detartraj etc.

6. ..................... =  se ocupă cu prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul bolilor dentare la copii şi adolescenţi.

7. ..................... =  e  o ramură a stomatologiei care se ocupă cu tratamentul afecţiunilor gurii, dinţilor, ma-
xilarului. Include şi implanturile dentare.

8. .................... = este ramura medicinei dentare care se ocupă cu radiografierea dinţilor şi a maxilarelor.

9. ..................... =  e specialitatea stomatologică ce se ocupă de înlocuirea dinţilor-lipsă (pierduţi) cu dinţii 
artificiali/proteze.

3. Spune care este specializarea stomatologică pe care o alegi pentru a profesa. Argumentează-ţi alege-
rea. Poţi face referire la tipul de pacienţi şi la beneficiile pe care ţi le poate oferi această alegere.
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a. Vizionaţi filmul La stomatolog şi  numerotaţi ideile de mai jos în ordinea desfăşurării acţiunii. Scrieţi cifre-
le (de la 1 la 5) în căsuţe.

a. Pacientul afirmă că doreşte să scape de măseaua bolnavă. 

b. Stomatologul îi urează pacientului să aibă dinţi sănătoşi. 

c. Pacientul face o radiografie. 

d. Pacientul strigă.

e. Dentistul îi spune pacientului că e necesară o extracţie. 

b. Vizionaţi din nou filmul La stomatolog şi completaţi enunţurile de mai jos. Scrieţi un singur cuvânt în 
fiecare spaţiu.

a. Pacientul are o .................................................................... mare.

b. Lista de preţuri se află pe  ......................................................... .

c. Dentistul doreşte să ia ..................................... lângă pacient.

d. Uneori, când merge la culcare, pacientul uită de  ..................................... .

e. Clientul îşi face o nouă ............................................... pe luni.

5. Sfaturi pentru  o dantură sănătoasă.
Eşti stomatolog stagiar. Eşti invitat de conducerea unei şcoli să le vorbeşti elevilor despre igiena dentară. 
Imaginează-ţi că vorbeşti în faţa clasei. Oferă elevilor sfaturi ţinând cont de sugestiile şi de desenul de 
mai jos. Foloseşte imperativul în discursul tău.

	a se spăla pe dinţi după fiecare masă

	a folosi pastă cu fluor

	a practica un periaj  corect: de la gingie spre 
vârful dintelui (aprox. 10-15 mişcări într-un 
loc)

	a utiliza aţă dentară, apă de gură

	a face vizite regulate la dentist

	a se duce la control

	a-şi sigila dinţii

	a-şi fluoriza dinţii (la domiciliu sau la sto-
matolog) - fluorizarea poate preveni apariţia 
cariilor prin întărirea smalţului

	a nu consuma băuturi şi alimente foarte reci 
sau fierbinţi

	a se hrăni sănătos:
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6. Lucraţi în perechi. Vorbiţi despre următoarele oferte cu privire la serviciile stomatologice.
Studentul A: Ai o problemă dentară. Ai găsit aceste oferte, dar nu ştii la ce cabinet să mergi pentru consultaţie 
şi tratament.  Spune-i colegului tău/colegei tale ce problemă ai.  Prezintă-i ofertele şi cere-i un sfat.
Studentul B: Ascultă-ţi colegul/colega şi află ce problemă are. Ascultă informaţiile despre serviciile stomato-
logice din ofertele prezentate şi oferă-i un sfat cu privire la alegerea pe care trebuie să o facă. 

Clinica stomatologică  Bel Sorriso 

Vă oferă următoarele servicii: stomatologie, chirurgie orală dentară, ortodonţie, radiologie şi imagis-
tică medicală, tehnică dentară. Alege să fii pacientul nostru şi vei beneficia de:

calitate, confort, siguranţă, standarde profesionale internaţionale.
Apelaţi la tratamentele noastre şi veţi primi săptămânal  un detartraj gratuit.

Cluj-Napoca/Str. Republicii Nr.8
www.belsorriso.ro

Cabinet stomatologic  Bianchissimo  
Servicii: profilaxie dentară, endodonţie, ortodonţie, pedodonţie, parodontologie, protetică dentară, 

chirurgie orală dentară. 
Apelează cu încredere la serviciile noastre. Pe noi ne doare de tine, dar pe tine nu te doare la noi!

Reţine: Prima consultaţie este gratuită! La două tratamente la cabinetul nostru,
beneficiezi gratuit de o albire a dinţilor din faţă sau de scoaterea nervului unui dinte.

Cluj-Napoca/Str. Horea, nr. 7
www.bianchissimo.ro


