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Un ghinionist fără pereche

1. Omul este o ființă socială. A lega prietenii în copilărie, a face parte dintr-un grup de amici în adolescență, 
a-ți face cunoștințe noi în contexte profesionale sau sociale, a-ți găsi partenerul de viață sau un tovarăș 
de singurătate sunt activități care îți definesc viața și pentru care depui efort.  Priviți imaginile de mai jos 
și denumiți relațiile ilustrate și etapa vieții în care acestea sunt specifice, în general, alegând din pătrat 
denumirile, iar din cerc, etapele. Explicați excepțiile. 

Definirea relației sociale/
profesionale/om-animal etc. Etapa vieții

mariaj, amiciție, 
prietenie, parteneriat, 

companie, maternitate, 
căsătorie, tovărășie, 

relație efemeră

adolescență
maturitate

tinerețe
bătrânețe
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2. a. La ce sunt buni prietenii? Adesea apelăm la familie sau la prieteni când ne confruntăm 
cu probleme care ne copleșesc. Completați fiecare dintre enunțurile de mai jos cu unul din 
verbele la infinitiv din caseta din stânga, la forma potrivită. 

a. a lega  Adesea realizezi că prietenul la nevoie ….. …............................................................… .

b. a se îndrăgosti Pe cei doi amici îi ….............................................................……… o prietenie de o viață.

c. a se atașa  Fiecăruia ni s-a întâmplat ……..............................................……….. pe cineva spontan.

d. a cunoaște  Mulți dintre cei care ……..…… pentru prima oară jură să rămână împreună o veșnicie.

e. a simpatiza  Se cunosc multe cazuri în care bătrânii se ……………..... de câte un animal, cățel sau pisică.

2. b. Alcătuiți câte o frază pentru fiecare dintre perechile următoare de verb/locuțiune verbală + substantiv:

1.

3.

2.

4.

5.

a se înfiripa/tovărășie

a promite/iubire

a-ți face/cunoștințe

a lega o conversație/  
necunoscut

a te urmări/ghinion

3. Vizionați materialul care urmează și completați căsuțele de mai jos cu lanțul de ghinioane 
de care a fost urmărit domnul cu care intră în discuție tânărul întârziat. Totul începe după 
externarea celui dintâi din spital.

      Iese din spital și … 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

     pentru ca, în final, să se apuce de fumat!
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4. Revizionați materialul și completați casetele din următoarele enunțuri cu câte un cuvânt, astfel încât 
ele să fie conforme cu cele relatate.

a. Tânărul decide să ia loc lângă un         care i se pare               .

b. Domnul îl avertizează că acest lucru ar putea fi periculos, deoarece el este                       .

c. În ciuda avertismentului, tânărul se declară neînfricat și                  la ghinion. Prin urmare, își invită 
proaspăta cunoștință să-și depene necazurile, el fiind, pe deasupra, și un excelent 

d. Pentru a-l convinge, domnul îi                        șirul de ghinioane suferite după ieșirea din spital în acea  

e. Toate acestea, adaugă domnul, explică de ce s-a prezentat la nuntă                         ,                         și                          . 

d. Ultimul ghinion de pe listă este faptul că a reînceput să                      .

5. Completați tabelul de mai jos cu formele derivate, corespunzătoare. (În unele cazuri sunt 
necesare locuțiuni și sunt posibile mai multe forme):

substantiv adjectiv verb

imun

a fuma

ghinion

a cunoaște (o persoană)

exces

blocat

a inunda

barbă

a întârzia

pesimist

prieten

6. Odată cu apariția rețelelor de socializare, a devenit mult mai ușor să legăm prietenii, unele efemere, 
altele, dimpotrivă, solide.  Desigur, acest lucru depinde și de cât suntem de sociabili în general. Totuși, 
e un lucru dovedit că, în mediul virtual, ne exprimăm mai liber și mai degajat. Completați diagrama cu 
caracteristicile și avantajele unei prietenii conduse exclusiv în mediul virtual, respectiv, în mediul real, 
precum și cu cele care se regăsesc în ambele. Lucrați în grup, discutați ideile și completați diagrama cu 
cele asupra cărora cădeți în comun de acord.

Prietenia în mediul virtual Prietenia în mediul real
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7. Pe de altă parte, spațiul alternativ oferit de rețelele de socializare pentru a iniția, a cultiva și, de ce 
nu, a rupe o relație de prietenie nu este neapărat și cel mai sigur. Acest fapt a fost observat de părinți 
îngrijorați și a fost tratat ca subiecte de actualitate în reportaje de televiziune sau filme artistice. 

Imaginați-vă că sunteți reponsabil pentru Pagina cu probleme la o revistă de lifestyle pentru 
adolescenți. Anunțați pentru viitorul număr al revistei tema Internetul: Demon sau Înger? și scrieți 
un scurt editorial (1/2 pagină), prin care invitați tinerii cititorii să-și expună părerile, impresiile 
sau experiențele. Enumerați problemele produse de faptul că tot mai mulți adolescenți preferă să 
interacționeze prin mediul virtual, cu argumente, și, în final, oferiți sugestii. Fiind vorba de un text 
jurnalistic, puteți empatiza pornind chiar de la un caz concret sau de la o experiență personală. Stilul va 
fi concis, la obiect, cu fraze scurte, caracteristice unui bun cunoscător al problemei expuse.

INTRODUCERE: 
- analizați această preferință a adolescenților
- expuneți, pe scurt, cazul concret sau experiența personală

Paragraful I 
- problemă
- argument

Paragraful III 
- problemă
- argument

Paragraful II 
- problemă
- argument

Paragraful IV 
- problemă
- argument

ÎNCHEIERE:
- cum s-a finalizat cazul/experiența din Introducere
- sfaturi, sugestii
- invitația pentru cititori să-și expună propriile experiențe prin email-uri adresate direct autorului/re-
ponsabilului de pagină


