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 Reflectați și răspundeți la următoarele întrebări:1.

Sunt liber
Fișă de lucru 1

a) Din ce motiv dorește unul dintre cei doi prieteni să se lase de fumat?

b) Cum ați descrie atitudinea prietenului care nu are în plan să se lase de fumat, 
față de această problemă?

c) Ce rol au părinții în luarea unor decizii precum renunțarea la fumat?

d) De ce credeți că se consideră „liberi” cei doi prieteni? Despre ce fel de libertate este vorba?

e) Este sau nu îndreptățită intervenția prietenilor în situații similare cu „petrecerea” descrisă 
în filmul al doilea și cu „planul” descris în filmul al treilea? Argumentați răspunsul.

f) Credeți că prietenul care, în urma cantității de alcool consumate la petrecere, s-a trezit la 
spital, și-a regândit modul de înțelegere a conceptului de libertate?

g) Cum înțelegeți relația dintre libertate și bine?
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 Citiți cu atenție definițiile din dicționar (www.dexonline.ro) ale următorilor termeni (liber, 
libertate, libertin, libertinaj) și marcați-le pe cele care se apropie cel mai mult de conținutul celor 3 
filme. Argumentați-vă alegerile.

2.

LÍBER, -Ă, liberi, -e, adj. 1. (Despre oameni) Care se bucură de libertate, de independență individuală și 
cetățenească, care are drepturi politice și cetățenești depline. ♦ (Despre popoare, state, orașe) Indepen-
dent, neatâmat, nesupus (unei puteri străine), autonom. 2. (Despre oameni) Care are posibilitatea de a 
acționa după voința sa, de a face sau de a nu face ceva; care nu este supus niciunei constrângeri; slobod. 
◊Liber-arbitru = capacitate a unei persoane de a se detașa de orice constrângere interioară și de a alege 
un curs al acțiunii din mai multe variante posibile. 3. (Despre acțiuni) Care nu este supus unei restricții 
cu caracter arbitrar. ◊ Traducere liberă = traducere care redă conținutul originalului în formele proprii 
limbii în care se traduce, fără să respecte riguros forma originalului. Versuri libere = rânduri de poezie 
neprozodică, în care normele prozodice, dacă apar, sunt aplicate necanonic, după dorința autorului. In-
trare liberă = intrare fără plată într-o sală de spectacol, pe un stadion etc. Lovitură liberă = (la unele 
jocuri sportive cu mingea) lovitură acordată unei echipe drept compensație pentru o infracțiune sau o 
greșeală comisă de echipa adversă. Profesie liberă = profesie exercitată de o persoană pe cont propriu 
(fără să fie angajată permanent într-o instituție sau întreprindere). ◊ Compus: s. m. și f. liber-profesio-
nist = persoană care exercită o profesie fără a fi angajat pe baza unui contract de muncă; liber-cugetă-
tor = persoană care promovează o atitudine independentă față de orice tradiție și autoritate, cu deose-
bire religioasă. 4. (Despre timp) De care se poate dispune la bunul-plac, care este în afara obligațiilor 
(profesionale). ◊ Expr. (Substantivat)A avea liber = a se afla în afara obligațiilor (mai ales profesionale) 
pe o perioadă de timp; a fi scutit pentru un timp oarecare de obligațiile (profesionale) pe care le are în 
mod obișnuit, a putea dispune de timpul său. 5. (Despre bănci, scaune, locuințe etc.) Care nu este ocu-
pat, gol; neînchiriat. 6. (Despre oameni) Care nu are obligații față de alții; neangajat, disponibil. 7. Care 
este lipsit de artificialitate, natural, degajat, armonios, ușor. ◊ Expr. (Adverbial) A vorbi liber = a) a ține 
un discurs, o prelegere etc. fără a citi un text; b) a fi sincer, a spune deschis ceea ce gândește; c) a vorbi 
fără perdea, obscen. (A vedea) cu ochii liberi = (a vedea) fără ajutorul unui instrument optic. Desen li-
ber = desen artistic efectuat fără ajutorul vreunui instrument tehnic. 8. (În loc. adv.) în aer liber = în plin 
aer, în mijlocul naturii. Sub cerul liber = afară, într-un loc descoperit. – Din fr. libre, lat. liber. 

LIBERTÁTE, (4) libertăți, s. f. 1. Posibilitatea de a acționa după propria voință sau dorință. ◊ Loc. adv. în 
libertate = după bunul-plac, nestingherit. ◊ Expr. A-și lua libertatea să... (sau de a...) = a-și îngădui, a-și 
permite să... 2. Starea unei persoane care se bucură de deplinătatea drepturilor politice și civile în stat. 
♦ Starea celui care nu este supus unui stăpân. ♦ Situația unei persoane care nu se află închisă sau întem-
nițată. ◊ Expr. A pune în libertate = a elibera din închisoare, din arest etc. 3. Independență, neatârnare 
(a unui stat față de o putere străină). 4. (La pl.) Drepturi fundamentale recunoscute prin Constituție 
cetățenilor, de dezvoltare și liberă manifestare a personalității (libertatea cuvântului, a presei etc.). 
◊ Libertate individuală = dreptul care garantează inviolabilitatea persoanei. Libertate de conștiință = 
principiu formal în societatea modernă pluralistă, care face posibilă acțiunea în conformitate cu pro-
pria conștiință, în principal în ce privește religia.. Libertate de gândire = drept al cetățeanului prevăzut 
de constituțiile democratice, de a-și exprima modul propriu de gândire. – Din fr. liberté, lat. libertas, 
-atis. 

LIBERTÍN, -Ă, libertini, -e, adj. (Adesea substantivat) Care sfidează regulile decenței și ale moralei; 
indecent, ușuratic, desfrânat. – Din fr. libertin, lat. libertinus. Corupt, decăzut, depravat, desfrânat, 
destrăbălat, dezmățat, imoral, nerușinat, pervertit, stricat, vicios. 

LIBERTINÁJ s. n. Comportare, viață de libertin; desfrâu, destrăbălare


