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La stomatolog

1. Anatomia dintelui. Priviţi imaginea de mai jos. Scrieţi în căsuţe cuvântul potrivit din 
caseta de mai jos.

2. Lucraţi în perechi! Arătaţi, întrebaţi şi răspundeţi. Studentul A întreabă cum se numeşte în română 
partea dintelui pe care o indică, iar studentul  B răspunde.
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a. coroană (dentară)
b. rădăcină (dentară)
c. smalţ
d. pulpă
e. os (dentar)
f. gingie
g. nervi şi vase de sânge
h. canal de rădăcină
i. anatomia dintelui

3. Scrieţi termenul potrivit definiţiei.

a. Este un ţesut dur;  acoperă coroana dintelui; nu are  nervi, nici vase de sânge = ..............................................
.................................................................................................................................................. . 
b. Este un ţesut moale; se află sub dentină; asigură nutriţia dintelui; are vase de sânge şi nervi; se mai numeşte 
şi „nervul dintelui” =  ................................................................................................................................. . 
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c. Acoperă rădăcinile dintelui= .................................................................................................................................. .
d. Este sub smalţ; nu este la fel de dură ca şi smalţul= ....................................................................................... .

4. Obiecte, instrumente dentare şi funcţii. 
Priviţi  obiectele de mai jos. Alegeţi acele obiecte de care are nevoie un stomatolog  pentru situaţiile pre-
zentate mai jos, iar apoi formulaţi enunţuri după model.

Model: 
Student A: De ce are nevoie stomatologul pentru a pune o plombă?
Student B: Pentru a pune o plombă, dentistul are nevoie de ........ .  

1. a pune o plombă
2. a face o extracţie
3. a face o anestezie
4. a aplica şi a îndepărta obiectele sterile/pansamentele 
5. a vedea rădăcina dintelui şi a descoperi  infecţiile, dar şi cariile interdentare
6. a proiecta sursa de lumină pe dinte pentru a vedea mai bine suprafaţa examinată
7. a verifica apariţia cariilor pe smalţul dentar, dar şi  sensibilitatea dintelui
8. a îndrepta dinţii  
9. a proteja hainele pacientului (de materialele folosite în tratamentul stomatologic)

10. a înlocui dinţii-lipsă/care lipsesc
11. a îndepărta tartrul de pe dinţi
12. a aspira saliva din cavitatea bucală (în timpul unei intervenţii terapeutice stomatologice)

mască de protecţie

seringă

oglindă dentară

radiografie

turbina dentară/ 
„bondărelul”

cleşte dentar

mănuşi de protecţie

freză dentară/
„albinuţa”

sonda dentară

baveta dentară

instrument
detartraj

aparat dentar
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A. Imperativ + pronume. pers. în Ac.
Forma afirmativă: pronumele stă după forma de imperativ a verbului, legat prin liniuţă de unire

vb. + ceva 
(verb + ceva)

vb. + pron. pers. în Ac.

Mănâncă/ Mâncaţi îngheţata! Mănânc-o!/ Mâncaţi-o!
Ascultă/ Ascultaţi lecţia! Ascult-o!/ Ascultaţi-o! 
Rezolvă/ Rezolvaţi exerciţiul! Rezolvă-l!/ Rezolvaţi-l! 
Citeşte/Citiţi e-mailul! Citeşte-l!/Citiţi-l! 

4. 1. Reformulaţi frazele, folosind imperativul pronominal, după model:

Model: Verificaţi radiografia! Verificaţi-o!      Pune plomba! Pune-o!    

1. Luaţi instrumentele! !

2. Aduceţi cleştele dentar! !

3. Puneţi aspiratorul de salivă! !

4. Puneţi proteza dentară! !

5. Adu radiografia! !

6. Ia mănuşile! !

7. Ține seringa! !

8. Fă extracţia! !

9. Îndepărtează tartrul! !

10. Adu pansamentele! !

11. Aplică pansamentul! !

12. Rezolvă măseaua! !

13. Descoperă infecţiile! !

14. Tratează infecţia! !

15.  Scoate nervul! !

4. 2. Daţi replici, după model:
Model: 

Studentul A: Trebuie să pun plomba. 
Studentul B: Pune-o repede (imediat)!

a. Trebuie să verific  radiografia. → 

b. Trebuie să iau mănuşile de protecţie. → 

c. Trebuie să fac o extracţie. → 

d. Trebuie să fac o anestezie. → 
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e. Trebuie să îndepărtez pansamentele. → 

f. Trebuie să punem aparatul dentar. →

g. Trebuie să  dau jos masca de protecţie. →

4. 3. Continuaţi, folosind imperativul. Lucraţi după model.
Model: 

Elevul A: Ai verificat radiografia?  Verific-o!

a. Ai pus baveta? .

b. Aţi pus plomba? .

c. Aţi făcut anestezia? .

d. Aţi îndepărtat tartrul? .

e. Aţi îndepărtat pansamentele? .

f. Ai pregătit seringa? .

g. Ai luat sonda dentară? .

h. Ai adus pensa dentară? .

i. Ai aplicat pansamentul? .

j. Ai scos nervul? .

B. Forma negativă (pers. 2. sg. şi pl.) + pron. pers.

 vb. + ceva/cineva 
(verb + ceva/cineva) vb. + pron. pers. în Ac.

Nu mânca/ mâncaţi îngheţata! (Nu o) N-o mânca/N-o mâncaţi! 
Nu asculta/ ascultaţi lecţia! (Nu o) N-o asculta/N-o ascultaţi! 
Nu rezolva/ rezolvaţi exerciţiul! (Nu îl) Nu-l rezolva/Nu-l rezolvaţi! 
Nu citi/citiţi e-mailul! (Nu îl) Nu-l citi/Nu-l citiţi! 

4. 4. Reformulaţi frazele, folosind imperativul, forma negativă. Citiţi modelul. 

Model: Nu face anestezia acum! → N-o face acum!

1. Nu pregăti seringa acum! → 

2. Nu aduce  cleştele! → 

3. Nu lua pansamentele acum! → 

4. Nu faceţi extracţia acum! → 

5. Nu puneţi aparatul dentar acum! → 

6. Nu da jos mănuşile de protecţie! → 

7. Nu verificaţi radiografia acum! → 
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5. Vizionaţi filmul La stomatolog şi decideți dacă enunțurile sunt adevărate (A)  sau false (F). 

1. Pacientul este liniştit când doctorul atinge măseaua. 

2. La acest cabinet, o radiografie costă 18 lei. 

3. Pacientul are trei măsele cu probleme. 

4. Pacientul are nevoie de o extracţie pentru măseaua cu carie mare.   

5. Doctorul spune că face extracţia când doreşte pacientul.

6. Pacientul face o nouă programare pentru luni, la ora 17. 

6. A. Priviţi următoarele obiecte. Vizionaţi din nou filmul şi stabiliţi ordinea obiectelor, aşa 
cum apar ele în conversaţia dintre  stomatolog, asistentă şi pacient. Scrieţi cifra potrivită sub 
ele, în căsuţe. Atenţie, o imagine este în plus!

B. Acum scrieţi sub fiecare imagine cum se numeşte fiecare obiect.

7. Gustaţi o glumă!
Citiţi şi interpretaţi!
Pacientul: Ştiţi, domnule doctor... Îmi este puţin frică... Sunt la prima extracţie...
Stomatologul: Nicio problemă! Şi eu sunt la prima extracţie!...
Pacientul (după extracţie): Cum? 500 de ron pentru o simplă extracţie? Şi aţi făcut extracţia fără anestezie! Este 
un preţ exagerat, domnule stomatolog! În altă parte o extracţie nu costă aşa de mult!
Stomatologul: Probabil aveţi dreptate, dar dumneavoastră aţi strigat atât de taaare, încât au fugit toţi pacienţii 
din sala de aşteptare! ... 

8. Lucraţi în perechi! Imaginaţi-vă o conversaţie între un stomatolog şi un pacient.
Studentul A: Eşti stomatologul. Soseşte la consultaţie un pacient care avea programare. 
Doreşti să ştii ce îl supără. Îi verifici toţi dinţii, îi comunici ce alte probleme ai mai găsit şi care este rezolvarea/
tratamentul pentru fiecare. Îi oferi pacientului şi câteva sfaturi de igienă orală şi de protejare a danturii. 

Studentul B: Te prezinţi la cabinetul stomatologic, deoarece te doare foarte tare o măsea. Îi comunici 
stomatologului care este problema ta, iar apoi asculţi sfaturile dentistului. După ce se rezolvă problema,  îţi 
faci o nouă programare pentru a rezolva şi celelalte probleme pe care le ai.


