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Înţelegerea textului scris 

 

Partea 1 

 

Textul următor face o comparaţie între două telenovele. Citiţi textul cu atenţie. Apoi bifaţi în lista de 

mai jos cele 10 afirmaţii corecte. Primul răspuns vă este oferit ca model. 

 

 

Antena 1 şi Acasă TV îşi dispută primul loc în topurile de audienţă la telenovelele toamnei. 

Ambele au programat astăzi primul episod din "Narcisa sălbatică", respectiv "Iubire şi onoare" în 

acelaşi interval orar, de la ora 20.00, respectiv 20.30. Cele două producţii vor să câştige atenţia 

telespectatorilor, prima prin jocurile complicate ale unor destine umane, a doua prin spectaculos şi 

exotism. 

Dacă telenovela de la Acasă TV mizează pe conflictul cultural dintre Orient şi Occident şi pe 

interpretarea unor actori consacraţi precum Maia Morgenstern, Antena 1 aduce pe micile ecrane o 

poveste de dragoste şi încredinţează rolul principal Alinei Puşcaş, o tânără cunoscută mai mult în 

lumea modei decât în cea a filmului de televiziune. 

„Narcisa sălbatică” este prima producţie coordonată de Augusta Lazarov, cu un scenariu scris de 

starul telenovelei "Perla neagră", actorul argentinian Gabriel Corrado. Acţiunea porneşte de la un 

accident de maşină. Destinul o aduce pe Narcisa în mijlocul acestui eveniment nefericit şi, datorită ei, 

Tudor şi copiii lui sunt salvaţi. Tudor decide să o răsplătească pe Narcisa şi încep să meargă pe un 

drum comun. El reuşeşte să o transforme dintr-o fată de la ţară, needucată într-o tânără delicată şi 

rafinată. El – un Pygmalion, ea – o Cenuşăreasă, într-o poveste cu personaje credibile din România 

zilelor noastre. 
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DAŢI PAGINA 

 

MODEL 

 

√ 0. Antena 1 şi Acasă TV sunt posturi de televiziune concurente. 

 

Nu faceţi corecturi. Orice corectură va fi considerată greşeală şi va fi depunctată. 

 

       1. Cele două posturi de televiziune sunt pe primul loc în topurile de audienţă. 

       2. În această toamnă a început o telenovelă nouă la ambele posturi. 

       3. Episoadele se difuzează de la ora 20.00 la ora 20.30. 

       4. Telenovela de la Acasă TV începe la ora 20.30. 

       5. Telenovela de la Acasă TV se difuzează între 20.00 şi 20.30. 

       6. În ambele telenovele acţiunea are loc într-un cadru exotic. 

       7. Producătorii celor două telenovele sunt în conflict. 

       8. Acţiunea din „Narcisa sălbatică” are loc în Orient, iar cea din „Iubire şi onoare” în Occident. 

       9. Personajul principal din „Iubire şi onoare” se numeşte Maia Morgenstern. 

       10. În telenovela de la Acasă TV joacă Maia Morgenstern. 

       11. Eroina din „Narcisa sălbatică” întruchipează o tânără din lumea modei. 

       12. Actriţa principală din „Narcisa sălbatică” este necunoscută în lumea filmului. 

       13. Producţia Antenei 1 a fost coordonată de Augusta Lazarov. 

       14. Scenariul telenovelei „Narcisa sălbatică” a fost scris de Gabriel Corrado. 

       15. În „Narcisa sălbatică” apare actorul argentinian Gabriel Corrado. 

       16. Narcisa îi salvează de la moarte pe Tudor şi pe copiii lui. 

       17. Drept răsplată, Tudor se implică în viaţa Narcisei. 

       18. Narcisa este o fată de la ţară, fără educaţie. 

       19. Personajele acestei poveşti de dragoste sunt foarte actuale. 

       20. Este o telenovelă puţin credibilă pentru România zilelor noastre. 
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Înţelegerea textului scris 

 

Partea a 2-a 

 

 

 

Revistele publică la „Poşta redacţiei” întrebările cititorilor şi răspunsurile date de specialişti. Citiţi 

cu atenţie textul de mai jos, apoi răspundeţi la întrebări. Aveţi un model de rezolvare. 

 

Întrebarea cititorului: 

Copilul meu are numai cinci ani şi petrece foarte multe ore pe calculator. Vorbeşte foarte puţin cu 

mine şi cu soţul meu. Nu vrea să mergem în parc să se joace cu alţi copii. Cum să-l dezvăţ de 

calculator şi să îl fac să petreacă mai mult timp în aer liber? 

 

Răspunsul psihologului: 

La această vârstă, copilul nu are nevoie de calculator. Trebuie să îl faceţi să găsească alte jocuri şi 

jucării. Puteţi începe prin a reduce numărul orelor petrecute la calculator, apoi treptat să îl antrenaţi în 

activităţi de familie. În prima zi va plânge. Lăsaţi-l să plângă. Plânsul este arma folosită de copii pentru 

a-i şantaja pe părinţi. Dar va uita repede dacă va descoperi alte lucruri interesante. Dumneavoastră 

trebuie să aveţi răbdare şi să nu cedaţi. De asemenea, puteţi să îi explicaţi de ce nu are voie să stea 

multe ore la calculator: calculatorul strică ochii, ne face să fim agitaţi, ne împiedică să ne facem 

prieteni etc. Este foarte important timpul pe care îl petreceţi împreună cu copilul Dumneavoastră. 

Foarte mulţi părinţi fac greşeala să lase copiii la calculator pentru că aşa au linişte şi pot să se ocupe de 

serviciu şi de treburile casnice. Este însă o soluţie nesănătoasă pentru copil. 
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MODEL 

 

0. Cui adresează cititorul întrebarea? 

Unui psiholog. 

 

 

Răspundeţi concis, folosind cuvinte-cheie. Detaliile care nu răspund direct la întrebare vor fi 

considerate greşeli şi vor fi depunctate. 

 

1. Ce vârstă are copilul? 

 

_____________________________________________________________________________ 

2. Care este joaca preferată a copilului? 

 

_____________________________________________________________________________ 

3. Ce nemulţumire are mama privind comunicarea cu copilul ei? 

 

_____________________________________________________________________________ 

4. Ce ar dori mama? 

 

_____________________________________________________________________________ 

5. Ce părere are medicul despre folosirea calculatorului de copii la această vârstă? 

 

_____________________________________________________________________________ 

6. Prin ce activităţi ar putea părinţii distrage atenţia copiilor de la calculator? 

 

______________________________________________________________________________ 

7. Cum ar trebui să procedeze părinţii cu copiii care plâng pentru a obţine ceva? 

 

______________________________________________________________________________ 

8. Ce ar trebui să îi explice părinţii copilului? 

 

______________________________________________________________________________ 

9. Numiţi un dezavantaj al timpului îndelungat petrecut de copii la calculator. 

 

_______________________________________________________________________________ 

10. Care este avantajul părinţilor când copilul stă liniştit la calculator? 

 

_______________________________________________________________________________ 
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NOTIŢE ŞI ÎNSEMNĂRI 

 


