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Dragi elevi!

Aveţi în faţă noul dumneavoastră prieten, 
manualul de Limba Moldovenească, cu care 
veţi călători în lumea miraculoasă a cuvîntului 
scris şi citit. Împreună veţi pătrunde în tainele 
lucrurilor ce vă înconjoară, veţi învăţa să 
comunicaţi frumos, să povestiţi, să creaţi.

Fiţi-i prieteni adevăraţi, întrebaţi-l, ascultaţi-i 
sfaturile, răspundeţi-i.

Manualul te aşteaptă să-ţi spună tot ce ştie, 
să-ţi devină cel mai bun prieten.

Sperăm că acest manual vă va ajuta să fiţi 
demni, deştepţi, ingenioşi, generoşi şi plini 
de dragoste, corecţi şi amabili cu cei ce vă 
înconjoară!

Mult succes!
Autorii
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SEMNE  CONVENŢIONALE

?!  – exerciţii cu tematică socioculturală; 
☺ – exerciţii referitoare la compartimentul  
         „Comunicarea”; 
☞ – exerciţii instructiv-educativ-distractive;
☹ – exerciţii-audiere (instructive);
☻ –  exerciţii-discuţii-sfaturi;
☝ – exerciţii instructive;
  

  – temă pentru acasă;

– sarcină pentru cei curioşi;

  – cercetaţi, observaţi.
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INTRODUCERE

?! 1. Limba Moldovenească în familia altor limbi
Limba Moldovenească este limba maternă a poporului 

moldovenesc. Ea este o limbă romanică.
Limbile romanice se împart în două grupe: răsăritene 

şi apusene. Limba Moldovenească face parte din grupa 
limbilor răsăritene.

Limba noastră maternă are mai multe surori: franceza, 
italiana, spaniola, portugheza, catalana ş.a.

Formînd un grup înrudit, limbile romanice intră în 
familia limbilor indo-europene, din care fac parte  şi 
limbile popoarelor baltice, lumbile germanice şi limbile 
unor popoare orientale.

În Limba Moldovenească poţi descoperi splendoarea 
spaniolei şi vioiciunea francezei, tăria germanei şi graţia 
italienei.

Mulţi artişti ai cuvîntului, precum şi însuşi poporul 
moldovenesc, au desăvîrşit cu mult limba noastră, dîndu-i 
o excepţională forţă şi expresivitate.

Limba Moldovenească creşte, se dezvoltă şi înfloreşte 
în marea familie unică frăţească – familia limbilor lumii.

Vorba lui P. Tîcina:

«Urăsc în viaţă cu ardoare  
Tot ce e putred şi rutină.
Eu văd buchetul de popoare
În unitatea lor deplină.
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Unirea asta-i ca un munte
Sortit lumină-n pisc să 
poarte.
Şi-n orice colţişor pătrunde
Ecoul ei fără de moarte.»

✓ Numiţi izvoarele – documen-
te din care aţi aflat că Limba Mol-
dovenească este una din limbile de 
circulaţie de pe glob (manualul Limba Moldovenească pentru 
clasa a 5-a v-a familiarizat cu două dintre aceste izvoare).

✓ Este necesar şi corect să-l impunem pe cel ce ne păşeşte 
pragul casei să ni se adreseze şi să vorbească doar în limba 
noastră maternă?

✓ În ce constă frumuseţea şi boţăţia limbii noastre?

☺✓ Răspundeţi desfăşurat la întrebarea: „Ce pot face eu ca 
limba mea să prospere?”

 2. Continuaţi şirul sinonimelor, asocierilor:
grai – voce, limbă . . .  ;
dor – alean, dorinţă . . .  ;
✓ Completaţi:
dor de: părinţi, bunici . . .  .

 3. Citiţi şi explicaţi (5-6 enunţuri) sensul proverbelor:
1) Limba  îndulceşte, limba amărăşte. 2) Limba oase 

n-are, dar unde ajunge – doa-
re. 3) Cuvîntul întîi să-l cio-
pleşti, apoi să-l rosteşti.

✓ Ce gînd comun se des-
prinde din conţinutul acestor 
proverbe?
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 4. Citiţi, meditaţi, apoi argumentaţi-vă gîndurile în legă-
tură cu cele ce urmează.

Limba este neam, glasul mamei, comoară, istorie, teza-
ur, piatră rară, pasăre rară.

Trăiască, crească, înflorească!  
✓ De ce pasăre rară?
✓ În ce constă veşnicia limbii?

N 1-4 5. Activitate în grup. Ce este limba pentru fiecare 
dintre noi?

Pentru mine limba este – 
tot ce e mai dulce şi mai bun, 
este cea mai bogată şi mai 
frumoasă, este cer cu soare, . 
. . , . . ., . . . (continuaţi). 

☺ 6. Citiţi fragmentul. Ale-
geţi o idee şi dezvoltaţi-o într-
un text de jumătate de pagină. 
Subliniaţi în text adjectivele.

Limba maternă e cea mai 
binecuvîntată carte a vieţii. Ea exprimă fondul de le-
gătură cu noţiunea  de mamă, de patrie, deschide, ca o 
lumină reală şi unică, toate zările cunoaşterii; te înveţi 
a gîndi şi a comunica cu oamenii. Cine a pierdut sau a 
pîngărit acest fond al Limbii materne rămîne repetent pe 
viaţă: gîndeşte încîlcit, se bîlbîie cînd vrea să-şi exprime 
trăirea proprie.

(A. Lupan)
☺ 7. Descrieţi, oral, o seară de toamnă, utilizînd patru 

fraze alcătuite din propoziţii independente. 
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REPETAREA MATERIEI  
STUDIATE

8. Dragi elevi! Cîteva clipe în urmă în ograda şcolii era înviorare 
mare, căci fiecare din dumneavoastră avea de povestit ceva interesant. 
Dar ... sunetul zglobiu al clopoţelului a curmat firul amintirilor şi 
iată-vă din nou în clasă. Sînteţi elevi în clasa a 7-a!

Anul şcolar începe cu cel 
mai bogat anotimp al anului şi, 
credem, nu în zadar. Asemeni 
acestui anotimp, să vă fie anul 
bogat în cunoştinţe, bucurii şi 
satisfacţii!  

Despre ce anotimp e 
vorba? Deşi răspunsul nu se 
lasă mult aşteptat, rezolvaţi 
totuşi careul ce urmează. 
Pe verticala AB veţi obţine 
denumirea anotimpului ce urmează după vacanţa cea mare.
1. Instrument de scris.
2. Clădire în care învaţă 
elevii.
3. Sală pentru lecţii.
4. Carte din care învăţaţi 
la şcoală.
5. Obiect în care păstraţi 
instrumentele de scris.
6. Cel ce vă învaţă, vă 
îndrumează (în clasele 
primare.)

A

B
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A fost greu să rezolvaţi careul? Atunci într-un ceas bun şi să  
mergem înainte! Pentru început, înfăptuiţi următoarele sarcini:

N 1 ✓ Ce parte de vorbire  alcătuiesc cuvintele-răspunsuri, 
obţinute prin rezolvarea careului?

N 2 ✓ Alcătuiţi cuvinte noi, prin derivare, de la: şcoală, clasă, 
învăţător.

N 3 ✓ Aflaţi sinonimul cuvîntului toc (apelaţi la Dicţionarul de 
sinonime), apoi alcătuiţi, cu fiecare sinonim, enunţuri.

N 4 ✓ Faceţi o comunicare orală despre partea de vorbire 
Substantivul. (Folosiţi cunoştinţele acumulate în clasele 1-6).

Amintiţi-vă! ● Morfologic, părţile de vorbire se grupează 
 în flexibile şi . . .  .
● Părţile de vorbire flexibile sînt:   
 substantivul, . . ., . . ., . . ., . . .  .
● Neflexibile sînt: adverbul, . . ., . . ., . . .  .
● Procedee de formare a cuvintelor sînt  
derivarea, . . ., . . . , . . .  .  

Primele exerciţii v-au încadrat deja în munca ce va dura un 
întreg an şcolar, de aceea vă urăm succese mari la învăţătură, 
stimaţi elevi!

9. Citiţi expresiv, cu luare-aminte versurile. Intitulaţi poezia şi 
motivaţi-vă alegerea.

Trăieşte-ţi clipa în picioare,
Cum bradul şi-o trăieşte,
Ca rîul cel de munte – aleargă
Şi zboară vultureşte.

Cu grijă fii pe drum, căci răul
Îşi schimbă faţa-ntruna,
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De gît cînd nu te poate strînge,
Mieros îţi strînge mîna.

Tu cu urechile ascultă, 
Cu ochii vezi întruna
Şi taci, cînd trebuie, cu gura,
Dar nerăbdînd minciuna.

Să nu uiţi: cinstea nu se vinde
Ca la bazar leguma,
Şi pentru dor nu bate palma,
N-o bate pentru mama.

(G. Vieru)
N 1 Determinaţi numărul propoziţiilor în primele patru versuri. 

Explicaţi cum le-aţi aflat.
N 2 ✓ Identificaţi subiectele şi felul lor în versurile 9,10.
N 3 ✓ Motivaţi plasarea virgulei în versurile 15, 16.
N 4 ✓ Analizaţi sintactic primul vers.

☺ ✓ Activitate în grup. Împărţiţi clasa în patru echipe. Fiecare 
echipă comentează (7-8 enunţuri) strofa care corespunde numărului 
său de rînd: echipa I comentează strofa I, echipa a II-a strofa a doua 
ş. a. m. d.

☺ 10. Descrieţi interiorul sălii de clasă, în care vă aflaţi acum; 
folosiţi adjective cu sens propriu/figurat, apoi analizaţi, după 
algoritmul cunoscut din clasele anterioare, două adjective.

11. Citiţi expresiv textul, apoi  îndepliniţi următoarele sarcini:
N 1 ✓ identificaţi adjectivul şi determinaţi la ce grad de 

comparaţie se află;
N 2 ✓ selectaţi, pe două coloane, substantivele articulate 

hotărît şi nehotărît;
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N 3 ✓ arătaţi, oral, persoana şi numărul pronumelor personale 
identificate;

N 4 ✓ determinaţi modul şi timpul verbelor pe care le veţi 
descoperi.

Aşa-s oamenii celebri
Odată, pe cînd călătorea în tren, Einştein a scăpat ochelarii 

jos. S-a aplecat să-i caute, dar ia-i de unde nu-s.
O fetiţă, care şedea alături de el, găsi ochelarii sub banchetă 

şi i-i întinse zîmbind.
– Îţi mulţumesc, eşti o fetiţă foarte cuminte şi foarte amabilă, 

făcu savantul. Cum te cheamă?
– Clara, tată ... Clara Einştein.
✓ Explicaţi scrierea ortogramelor dificile.

12. Proverbe «rătăcite»
A fost odată să se întîmple un lucru curios şi amuzant. Într-o 

bună zi, proverbele, «lăsate» de capul lor, au luat-o razna şi 
s-au rătăcit, hotărînd să vă pună la încercare. Ce-a ieşit din 
toată treaba asta, veţi citi mai jos. Nu vă rămîne decît să le 
ajutaţi proverbelor să se întoarcă la vorba veche înţeleaptă. E o 
probă de încercare pe puterile dumneavoastră.

1. Cine dă cu o mînă ... înghite noduri.
2. Cel flămînd ... flămînzeşte iar.
3. Cine vara n-are minte ... să  n-o piardă.
4. Unul trage ponoasele ... şi altul mănîncă.
5. Schimbarea domnilor ... sănătatea oilor.
6. Cine n-are ... ia cu amîndouă.
7. Cine-i bucătar ... se visează mîncînd.
8. Cine vara are vreme ... iarna nu gustă plăcinte.
9. Unul macină ... şi altul trage foloasele.
10. Moartea lupului ... bucuria nebunilor.



15

☺ ✓ Activitate în grup. Împărţiţi clasa în două echipe. 
Echipa I determină numărul propoziţiilor în primele cinci 
proverbe, echipa a II-a – din următoarele cinci proverbe, apoi 
fiecare echipă comentează, în cîteva propoziţii, «povaţa» unui 
proverb (la alegere).

13. «Descifraţi» pozna. Transcrieţi, în caiete, varianta 
corectă a textului, apoi:

✓ desenaţi schema unei fraze ce conţine 3 propoziţii;
✓ determinaţi felul propoziţiilor în frază (dependente/

independente; principale/ subordonate);
✓ este o frază joncţională sau nejoncţională?
✓ explicaţi punctuaţia în frază (dacă  a fost folosită).

Am poznit o făcută
1. Într-o zi am căprit prăpăditele. 2. M-am cărărit pe-o dusă 

şi am pădurit într-o ajunsă. 3. Acolo am bordeit o văzută. 4. 
M-am bordeit la dusă. 5. La bordei m-am ferestruit pe uitată şi 
am bordeit în văzută cum trei fete plăcinteau făcute.

Văzutele m-au fetit şi m-au bordeit în chemată. În bordei 
m-au scăunit pe-o pusă. Am plăcintit o mîncată şi nu mi-am 
pîntecit săturatul. Am mai plăcintit o mîncată şi săturatul tot 
nu mi-am pîntecit. Atunci m-am cotruţit pe lîngă pusă şi am 
plăcintit o furată. Am sînit-o-n pusă şi mi-am pielit fripta. 
M-au văzut fetiţele şi m-au plăcintit peste pălită de m-au dinţit 
dîrdîitele. Neputînd uşi pe nimerită, am  ferestruit stricata şi am  
poznit o făcută.

✓ Ce e aceea poznă?
✓ Cum se numeşte omul care  se ţine de pozne?
✓ Cunoaşteţi vreo poznă? Relataţi-o.
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Amintiţi-vă! ● Fraza este o comunicare alcătuită din ... .
● Propoziţia independentă este cea cu înţe-
les ...
● Propoziţia al cărei înţeles depinde de pro-
poziţia principală (regentă) se numeşte ...
● Fraza, componentele căreia se introduc cu 
ajutorul jonctivelor, se numeşte ...
● Fraza nejoncţională este cea în care legătu-
ra dintre propoziţii se  realizează ...

 14. Citiţi cu atenţie textul. Identificaţi părţile de vorbire 
studiate. Oral, relataţi despre ceea ce indică fiecare din ele.

Ştiţi sau aţi auzit vreodată de heraldică, ştiinţa care se 
ocupă cu studiul blazoanelor? Această ştiinţă a luat naştere în 
antichitate.

Cred că vă puneţi întrebarea: „Ce doreau să-şi exprime 
familiile, oraşele, statele cu ajutorul blazoanelor?” Răspunsul 
e unul singur: „Bineînţeles, ceea ce constituia, pentru dînşii, 
principalul, ceea ce era mai important!”

Prin intermediul blazoanelor, oamenii doreau să povestească 
despre originea neamului, despre măreţia, valoarea şi  forţa 
statului. Semnele convenţionale vorbeau despre vis şi cinste, 
despre curajul orăşenilor, despre ocupaţiile lor.

VOCABULAR
blazon
stemă

– stemă, emblemă.
– semn convenţional distinctiv, caracteristic şi 
   simbolic, al unei dinastii, ale unei ţări, al unui 
   oraş.
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✓ Subliniaţi părţile omogene oral, arătaţi partea de vorbire prin 
care sînt ele  exprimate.

✓ Relataţi, în scris, (5-6 propoziţii) ce ştiţi despre stema Ucrainei; 
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STİLURİLE  LİMBİİ.
STİLUL  PUBLİCİSTİC

Repere 
teoretice

● Cele patru stiluri funcţionale ale limbii 
sînt:
– artistic (beletristic);
– ştiinţific;
– oficial-administrativ;
– publicistic.
● Stilul publicistic este stilul textelor axate 
pe cunoaşterea vieţii publice şi comunicarea 
în masă.
● Stilul publicistic se caracterizează prin 
interferenţa tuturor stilurilor. Textele ce ţin de 
acest stil sînt: articolul, reportajul, interviul, 
schiţa, pamfletul, foiletonul, anunţul.

N 1-4 ☝15. Constataţi sensurile proprii şi figurate ale cuvintelor 
de mai jos şi ilustraţi-le în contexte adecvate.

Ingenuu, candid, nociv, teluric.
✓ Care este antonimul cuvîntului nociv?

Nota bene! ● Prin textele din stilul publicistic, intră în 
uz majoritatea cuvintelor şi a expresiilor noi.

☺☝16. Citiţi şi examinaţi afişul publicitar. Deduceţi din 
conţinutul lui: care este intenţia autorului, cui i se adresează, 
ce mesaj  transmite şi ce decizie veţi lua după examinarea lui.
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Fiţi amabili şi citiţi cu atenţie!
Bicicleta «Sport» este uşoară, frumoasă ca o Zînă din 

poveste. Noul desing al bicicletei este modern şi atrăgător. Dacă 
o compari cu modelul anterior, observi că ghidonul a rămas 
neschimbat. Vitezele bicicletei sînt uşor de manevrat. 

Cauciucurile moderne permit o trecere uşoară a terenurilor 
împînzite de gropi. Semnalizatoarele sînt din  plastic rezistent. 
Trusa de scule este foarte mică, iar portbagajul foarte comod. 

Procuraţi această bicicletă, căci e un mijloc de transport nu 
numai comod, dar şi unul nepoluant. Plimbările cu «Sport», la 
aer liber, încîntă, asigură sănătate.

☝17. Explicaţi, сu ajutorul Dicţionarului explicativ, sensul 
cuvintelor; încadraţi-le în enunţuri:

reclamă, a reclama, publicitate.
N 3-4 ☺ 18. Aţi intrat într-un magazin unde  sînt puse în vînzare 

diverse produse de papetărie. Alcătuiţi un moment publicitar, adresat 
tuturor care vor cumpăra aceste produse, folosind substantivele de 
mai jos.
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Obiecte de papetărie: caiete, creioane, peniţe, hîrtie etc.
N 1-2 ☺ 19. Străzile, magazinele sînt împînzite cu afişe,  panouri 

publicitare. Amintiţi-vă ce conţinea unul din ele.
✓ Iată conţinutul unui text al panoului publicitar: „Mai puţine 

vorbe, mai multă treabă!” Descrieţi imaginea care ar putea însoţi 
acest text.

N 1-4 ☺ 20. Ascultaţi comentariul unui meci sportiv, prezentat 
de televiziunea naţională. Notaţi cîteva expresii, şi termeni, ce ţin 
de domeniul sportului,  pe care i-a folosit comentatorul sportiv, apoi 
încadraţi cele notate în 5 enunţuri.

Nota bene! ● Reportajul redă istorisirile martorului 
ocular sau a participantului la eveniment.
● Reportajul îşi atinge scopul atunci cînd 
cititorul/ascultătorul, intuitiv, îşi imaginează 
întîmplarea, devenind parcă un activ 
participant al evenimentului descris.

N 3-4 ☺ 21. Sînteţi comentator. Realizaţi un reportaj sportiv. 
Comentaţi, prezentaţi un meci de fotbal sau unul de baschet, ori 

o altă competiţie sportivă. Folosiţi şi cîteva din cuvintele, expresiile: 
opoziţia adversarului; poarta selecţionatei; tempou lent, vioi; a 
plonja; adversar; atacant; situaţie de gol; careu; penalti; a pasa 
lateral.
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MORFOLOGIA. ORTOGRAFIA. 
NUMERALUL

Iată-ne ajunşi, dragi elevi, la Numeral, clasa de 
cuvinte ce face parte din vocabularul fundamental al 
limbii moldoveneşti. La finele studierii capitolului 
Numeralul trebuie să cunoaşteţi indicii morfologici ai 
numeralului, categoriile lui, funcţiile sintactice pe care 
le îndeplinesc numeralele şi regulile de ortografie a lor; 
să le recunoaşteţi în texte, să le utilizaţi în comunicare.

Repere 
teoretice

● Numeralul este partea de vorbire 
flexibilă, care exprimă un număr, o 
cantitate de obiecte sau ordinea lor prin 
numărare: şapte, cîte şapte, a şaptea.
● Numeralul se clasifică astfel:

NUMERALUL  CARDINAL
Repere 
teoretice

● Numeralul care exprimă o cantitate 
exactă de obiecte (cinci cărţi) sau un 
număr abstract (doi şi cu doi fac patru) se 
numeşte cardinal.
Numeralul cardinal răspunde la întrebările: 
cîţi? cîte?
● După structură, numeralele cardinale se 
împart în: 
a) simple, alcătuite dintr-o singură rădăcină 
(de la unu, una pînă la zece; de asemenea, 
sută, mie, milion, bilion, trilion...);
b) compuse, alcătuite din două sau mai multe 
rădăcini (de la unsprezece la infinit).
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Exersaţi!
22.☝Citiţi enunţurile. Identificaţi numeralele cardinale. Ce ex-

primă ele: cantitatea obiectelor sau un număr abstract.
1. Mulţimea caută lung spre sat la cele două buburuze.

(I. Druţă) 

2. Unu-n mîini, altu-n picioare, uriaşi fiind de boi, au putere 
pe atîta, cît le trebuie la doi. (M. Eminescu) 3. Marea victorie 
este o consecinţă logică a celor patru ani de lupte duse împo-
triva fascismului. 4. Noul meu prieten, cavaler a două ordine 
„Slava”,  îmi întinse mîna. (B. Istru)

VOCABULAR
boi, -iuri  
consecinţă

– statură, înfăţişare.
– urmare, rezultat.

☺ 23. Intervievaţi-vă prietenul. Aflaţi cîte opere artistice, cîte 
enciclopedii şi cîte dicţionare conţine biblioteca lui. Înregistraţi in-
terviul rezumativ. Folosiţi numerale cardinale. 
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☝24. Citiţi textul. Selectaţi numeralele cardinale.
Vestitul împărat roman Iulius Cezar a introdus modificări 

în calendarul egiptean. Potrivit calendarului iulian, unele luni 
conţineau 30 de zile, altele 31, iar luna februarie avea numai 
28. La un calcul mai minuţios, s-a constatat că anul cuprinde 
nu 365 de zile şi 6 ore, ci 365 de zile şi 5 ore, 48 de minute şi 
46 de secunde.  

✓ Ce ştiţi despre calendarul grigorian? Consultaţi enciclopedia 
„Vreau să ştiu” (vol. 2) şi aflaţi cînd a trecut ţara noastră la noul 
calendar.

☺ 25. Citiţi informaţia „Pic cu pic”. Expuneţi conţinutul păs-
trînd şi numeralele cardinale pe care le-aţi întîlnit în text.

Pic cu pic! ● Baştina calendarului nostru este Egiptul 
Antic. Cele 365 de zile şi nopţi, de la o 
apariţie a stelei Sotis (Sirius) pînă la cealaltă, 
egiptenii le-au împărţit în 12 intervale a cîte 
30 de zile fiecare, iar restul de 5 zile l-au lăsat 
la sfîrşitul anului ca un „adaus”.

☝26. Formaţi numerale compuse: două – din două rădăcini, 
două – din trei rădăcini şi două – din patru rădăcini.
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Nota bene! ● Se scriu într-un cuvînt numeralele de la 
unsprezece pînă la nouăsprezece inclusiv şi 
cele care exprimă numărul zecilor: douăzeci, 
nouăzeci; restul numeralelor se scriu separat: 
o sută patruzeci, două mii cinci sute treizeci.
● Dacă numeralul ce arată cantitatea miilor, 
milioanelor, miliardelor este 20 sau mai mare, 
pronunţăm şi scriem prepoziţia de: cincizeci 
de miliarde, treizeci de mii.
● Prepoziţia de se utilizează şi între numeralele 
de la 20 în sus şi substantivele ce le însoţesc:  
douăzeci şi patru de copii, o sută treizeci şi 
doi de copaci.
● Dacă numeralul scris cu cifre este urmat de 
unităţile de măsură abreviate, prepoziţia de 
nu se utilizează: 30 kg, 40 m, 50 km, 47 %.

☝27. Scrieţi corect îmbinările numeral + substantiv. Oral,  con-
struiţi, cu trei din ele, propoziţii.

Douăzeci şi patru (măr), treisprezece (cais), patruzeci şi doi 
(persic), Optzeci (prăsad), nouăzeci  şi cinci (vişin).

N 1-4 ☝28. Activitate în grup. În îmbinările ce urmează, uti-
lizaţi în scris, unde e necesar, prepoziţia de:

209 copii, 229 participanţi, 314 muncitori, 498 educatori, 
4000 medici, 50 000 suporteri, 1402 şcolari, 1452 consultanţi.

N 1 ☝29. Scrieţi cu cifre numeralele, însoţite fiind de unităţile 
de măsură abreviate.

Două sute de metri, cincizeci şi şapte de kilometri, cinci sute 
cincizeci de kilograme, şapte sute cincizeci şi cinci de hectare, 
o mie de grame.
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N 2 ☝30. Modificaţi cifrele în numeralele cardinale însoţite de 
unităţile de măsură.

200 kg, 58 mg, 121 km, 128 %, 400 m, 555 ha, 360 m/sec, 
2005 g.

N 3 ☝31. Traduceţi în limba moldovenească. Identificaţi şi ci-
tiţi propoziţiile care conţin numerale cardinale.

1. Уперше квітковий го-
динник улаштував у своє-
му рідному місті шведський 
учений Карл Ліней. Було це 
років двісті тому. (За П. Утев-
ською) 2. Тарасові Шевченку 
встановлено сімсот дванад-
цять пам’ятників в Україні і сімдесят п’ять за кордоном у 
двадцяти шести країнах світу. Зокрема у США – чотири, 
Франції  – три, Росії – п’ять, Молдові – два. 

(З довідника)

N 3 ☝32. Citiţi enunţurile apoi completaţi-le.
1. Anul are ... sau ... zile. 2. O oră durează ... de minute. 3. O 

zi are ... de ore. 4. O minută este egală cu ... de secunde.

N 4 ☝33. Identificaţi numeralele cardinale în următoarele pro-
verbe; formulaţi mesajul proverbului 3.

1. O zi de primăvară hrăneşte un an.
2. Un măr putred strică toate merele sănătoase.
3. Sînt cinci degete la o mînă şi nu seamănă unul cu altul.
4. O oră de dimineaţă face cît trei de după-amiază.
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N 4  34. Traduceţi în limba ucraineană numeralele ordina-
le. Observaţi din cîte rădăcini sînt alcătuite numeralele compuse din 
aceste două limbi.

Cincisprezece, douăzeci şi şapte, cinci mii, nouăzeci şi nouă, 
două mii opt.

N 3 ☝35. Numeralele cardinale sînt frecvente în expresii fra-
zeologice. Explicaţi sensul expresiilor următoare. Includeţi-le în trei 
enunţuri.

1. în doi timpi şi trei mişcări – ... ;
2. a avea zece urechi – ... ;
3. a fi numărul unu – ... .

N 1-2  36. Scrieţi cu litere numeralele aflate în text. Ce fel de 
numerale sînt: simple sau compuse?

– Cu cît vindeţi ouăle, bunicuţă?
– Cu 30 de copeici bucata, iar pe cele sparte – cu 25 de co-

peici.
– Bine, spargeţi-mi şi mie zece ouă.

Nota bene! ● Numeralele cardinale pot avea în propoziţii:
– valoare substantivală (Doi citesc.);
– valoare  adjectivală (Doi elevi citesc.).

FUNCŢIILE SINTACTICE ALE NUMERALELOR 
CARDINALE.

DECLINAREA ŞI ANALIZA MORFOLOGICĂ/SIN-
TACTICĂ A LOR

Repere 
teoretice

● Numeralele cu valoare adjectivală 
îndeplinesc funcţia sintactică de atribut.
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Repere 
teoretice

     

● Numeralele cu valoare substantivală au 
funcţiile sintactice ale substantivelor:
– subiect: Au venit doi.
– nume predicativ: Ei erau trei.
– complement direct: Le văd pe cele două.
– complement indirect: Am dăruit celor pa-
tru cîte un stilou.
–  complement circumstanţial: Am venit 
înaintea celr celor cinci.  

N 1  37. Identificaţi valorile morfologice ale numeralelor 
cardinale; descifraţi oral sensul proverbului № 4.

1. Umblă să scoată două piei de pe o oaie. 2. O mie de fricoşi 
nu fac cît un viteaz. 3. Cine aleargă după doi iepuri nu prinde 
nici unul. 4. O zi face cît trei cînd ştii s-o întrebuinţezi.

N 4  38. Comentaţi sensul fiecărui proverb, precizînd ce ex-
primă numeralele cardinale.

1. Două mîţe în sac nu încap. 2. Mai bine două păci decît 
un război. 3. Şapte pe unul nu-l aşteaptă. 4. Patru ochi văd mai 
bine decît doi.
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N 2  39. Citiţi propoziţiile. Determinaţi funcţia sintactică a 
numeralelor  cardinale.

1. O sută  de greieri într-un cîmp par o sută de mii de glasuri.
2. Cele două dansează foarte frumos. 
3. Cărţile celor patru erau îngrijite.

N 4 ☝40. Construiţi cîte o propoziţie în care să se afle numera-
lele paisprezece, şaisprezece, optsprezece şi nouăsprezece cu valoa-
re adjectivală.

N 1 ☝41. Activitate în grup. Răspundeţi la întrebările ce ur-
mează, apoi precizaţi valoarea morfologică a numeralelor cardinale, 
identificate în răspunsuri.

1. Cum Vă cheamă?
2. Cîţi ani aveţi?
3. Cîte persoane sînteţi în familie?
4. Cînd e ziua de naştere a mamei?
5. Cîţi ani are tata?
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N 2 ☝42. Activitate în grup. Construiţi două enunţuri în care 
acelaşi numeral cardinal să aibă pe rînd:

a) valoare substantivală;
b) valoare adjectivală.

N 3 ☻ 43. Activitate în grup. Ce funcţie sintactică îndeplineşte 
numeralul cardinal din fragmentul:

Pe-un picior de plai,
Pe-o gură de rai

Iată vin în cale, 
Se cobor la vale
Trei turme de miei
Cu trei ciobănei. 
Unu-i moldovean, 
Unu-i ungurean
Şi unu-i vrîncean.

Mioriţa
✓ Descifraţi, fără a recurge la sinonime, sensul cuvîntului vale. 

N 4 44. Activitate în grup. Scrieţi în caiete două ghicitori sau 
trei proverbe/zicători care să conţină numerale cardinale. Precizaţi 
funcţia lor sintactică.

Repere 
teoretice

● Numeralele cardinale se declină diferit.
● Numeralele cardinale de la doi la infinit 
se declină cu ajutorul articolului adjectival: 
G.D. celor şapte.
● Numeralele cardinale zece, sută, mie se 
declină ca substantivele feminine voce, ciută, 
glie, iar milion, miliard – ca substantivele 
neutre stadion, stindard.
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☝ 45. Citiţi şi explicaţi (trei enunţuri) sensul exemplului № 4. 
Determinaţi cazul numeralelor cardinale pe care le veţi afla în pro-
poziţiile:

1. Mîini o sută de-ai avea/...Cu toate ne-ai mîngîia. (G.Vieru) 
2. De ce să fiţi voi sclavii milioanelor nefaste? (M. Eminescu) 
3. Şi mii de ani treceau/În tot atîtea clipe. (M. Eminescu) 4. 
Unde a mers mia, meargă şi suta. (Folclor)

☝46. Declinaţi, oral, substantivele copil, copilă cu articolele 
nehotărîte un, o (numai un copil, numai o copilă).

✓ Este vreo deosebire? Deduceţi cum se declină numeralele car-
dinale un, o cînd însoţesc substantive.

☝47. Observaţi cum se declină numeralele cardinale unul, una 
fără a însoţi substantivul.

N. A. unul
G. D. (a, al, ai, ale) unuia

una
uneia

✓ Aflaţi care este funcţia sintactică a numeralelor cardinale un, o, 
unul, una.

1.Tac ţăranii pînă-ncepe unul, /apoi 
doi, pe urmă trei, / cu urechea la furtu-
nă, / cîntul anilor cei grei. (A. Lupan) 
2. Dar se duce şi toamna şi nu  mai vezi 
prin sat nici o uşă descuiată, nici un co-
pil scîncind. (I. Druţă) 3. Unde-i unul 
nu-i putere, unde-s doi puterea creşte. 
(Folclor) 4. Mama te mîngîie, / Soarele 
luceşte, / Soarele e unul, / Mama una 
este. (G.Vieru) 
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Nota bene! ● Cînd numeralul cardinal nu este precedat de 
articolul adjectival, la c. Gen. apare prepoziţia 
a: soră a doi fraţi, iar la c. D. - la: dau biscuiţi 
la trei copii.

☞48. Plasaţi, în locul punctelor, prepoziţiile a sau la pentru nu-
meralele cardinale, în cazurile Gen. şi D.

1. Miroase florile-argintii / Şi cad, o dulce ploaie, / Pe creşte-
tele  – ... doi copii / Cu plete lungi, bălaie. (M. Eminescu) 

2. De unde dai ... doi, de acolo dai şi ... trei. (Folclor) 
3. Ruxanda rămase în fragedă vîrstă sub tutoratul ... doi fraţi 

mai mari.  (C. Negruzzi) 
4. Aici se vedea o mumă bătrînă bocind moartea ... trei fe-

ciori ai săi. (Gh. Asachi)
✓ Explicaţi sensul îmbinărilor „florile-argintii”, „dulce ploaie”.

☻ 49. Atestaţi numeralele cardinale şi analizaţi-le după algorit-
mul:

✓ categoria numeralului;
✓ forma iniţială a numeralului (c.N.);
✓ simplu/compus;
✓ formele de gen, număr, caz;
✓ poziţie adjectivală/substantivală;
✓ funcţie sintactică.

Model de analiză scrisă: 
Le-am mulţumit celor trei băieţi.
Trei – numer. card., trei, simplu, masc., plur., c. D., poz. adj., 

atribut.
1. Onache Cărăbuş stătea în faţa celor şaizeci de hectare 

şi nu mai putea mişca un picior din loc. (I. Druţă) 2. Poftim, 
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om bun, de-i ospăta împreună cu noi, ziseră cei doi drumeţi. 
(I. Creangă) 3. Acum să ne întoarcem cu mulţi ani în urmă şi 
să ne coborîm în ţărişoara cea cu şapte împăraţi. (S. Vangheli) 
4. Înserarea albăstrea la ferestre. S-a făcut tăcere un lung răs-
timp în sfatul celor trei bărbaţi. (M. Sadoveanu)

N 4 ☺ 50. Activitate în grup. a) Citiţi textul. Intitulaţi-l prin-
tr-o formulă selectată  din text. Formulaţi mesajul textului. Textul 
conţine  numerale? Numiţi-le.

O ţară de basm, un ţărm de legende, un plai de vis... Aşa este 
numită Moldova de mulţi dintre acei care au avut ocazia s-o cu-
noască. Poporul Moldovei e celebru prin ospitalitatea sa. Ficare 
gospodar are în casa lui o cameră numită Casa Mare, prevăzu-
tă special pentru oaspeţi. Păşeşte-i pragul şi vei  nimeri într-o 
lume a bunătăţii şi a bunei cuviinţe, a cîntecului şi a obiectelor 
meşteşugărite minuţios de generaţii, care îţi vor bucura inima 
şi ochii.

Fii oaspetele nostru, dragă prietene!
Simte-te ca acasă în inima naturii Moldovei! 

✓ ✓ Textul propus vă îmbie să  petreceţi o vacanţă de neuitat în 
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Moldova. Poporul ucrainean de asemeni este ospitalier, harnic şi are 
cu ce se mîndri. Alcătuiţi un text avînd genericul „Plai natal, gură de 
rai”, în care  cei ce ne vor vizita ţara vor descoperi în Ucraina peisaje  
minunate, păduri seculare, vor afla cununa de popoare ce  vieţuiesc 
paşnic sub cerul senin al Patriei noastre.

✓ b) Adresaţi întrebări de precizare autorului care şi-a prezentat 
textul „Plai natal, gruă de rai”. Urmăriţi comunicarea interlocutori-
lor. Interveniţi cu noi date, informaţii culese individual din diferite 
izvoare, care vor conţine numerale cardinale.

N 2 ✓ Priviţi atent imaginea, apoi citiţi fraza. Consideraţi că 
această frază exprimă gîndul principal al imaginii? Analizaţi fonetic 
cuvîntul evidenţiat.

Luna străluceşte pe cer, marea liniştită doarme somn dulce. 

N 3 ✓ Scrieţi cîteva propoziţii care ar ilustra tema imaginii. Sta-
biliţi numărul sunetelor în  trei cuvinte selectate din propoziţiile al-
cătuite.  
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N 4 ✓ Citiţi textul. Spuneţi ce v-a impresionat din cele aflate des-
pre porumbei. Selectaţi, din text, trei diftongi.

Din viaţa porumbeilor
Porumbeii sînt păsări blînde. Ei au devenit simbolurile iubi-

rii, al păcii.
Porumbeii sălbatici îşi fac cuiburile nu departe de casele oa-

menilor. Ei trăiesc numai cîte doi – soţ şi soţie – şi niciodată nu 
se părăsesc unul pe altul.

Porumbeii îşi hrănesc puii cu lapte – un lichid asemănător 
cu laptele condensat. Probabil e o mîncare gustoasă, odată ce 
cofetarii au numit un fel de bomboane „Lapte de pasăre”, care 
plac tuturora – de la mic la mare. 

N 1-4 51. Expuneţi textul. Scrieţi cu litere numeralele cardinale 
întîlnite în text. Analizaţi morfologic/sintactic un numeral.

Enigmele Terei
Valea Ploilor...Aşa a fost numită o vale din bazinul Amuda-

ria, după ce în regiune a plouat de două ori cu vietăţi. În august 
1963, într-o localitate a plouat cu broscuţe. După doi ani, peste 
un oraş din aceeaşi vale, cădeau broscuţe şi peştişori.

Într-o dimineaţă de primăvară a anului 1954, locuitorii unei 
localităţi din apropierea oraşului Odesa, au rămas uluiţi cînd 
după ploaia ce a căzut noaptea totul „era vopsit” în albastru.
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✓ Citiţi literatură suplimentară, culegeţi informaţii, apoi povestiţi 
despre alte enigme ale Terei.

Nota bene! ● Numeralele cardinale un, o  sînt omonime 
cu articolele nehotărîte un, o.
Un, o sînt numerale cînd sînt însoţite de 
cuvintele numai, măcar, doar, nici, cîte, singur, 
cînd în propoziţie se mai întîlnesc unu-două 
numerale şi cînd răspund la întrebările: cîţi? 
cîte? În celelalte situaţii un, o sînt articole 
nehotărîte.
● Pe lîngă numele unităţilor de măsură, un, o  
sînt numerale cardinale: un kilometru, o tonă, 
un hectar.

☝52. Citiţi propoziţiile. Identificaţi cînd  un, o sînt numeralele 
cardinale şi cînd – articole nehotărîte.

1. Pe lume ai o singură mamă, o 
singură Patrie ai. (Em. Bucov) 

2. Cică era odată un moşneag şi o 
babă. 3. O viaţă are omul, numai una, 
/ Şi s-o trăieşti zadarnic e păcat. (L. 
Deleanu) 4. Pe un deal răsare luna 
ca o vatră de jăratic. (M. Eminescu) 
5. Decît un an cioară,  mai bine o zi 
şoim. (Folclor)

✓ Explicaţi ( cinci enunţuri) de ce avem o singură mamă, o sin-
gură Patrie.

N 1-4  53. Declinaţi,  în scris, numeralele cardinale însoţite de 
articolul adjectival:
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N 1 ✓cei cinci (eroi);
N 2 ✓cele douăzeci şi două (cărţi);
N 3 ✓cei o sută treizeci şi patru (voinici);
N 4 ✓cele două mii patru sute (persoane).

N 1-4 54. Scrieţi numeralele cardinale cu litere.
anul 2006, pînă la 8 martie, 2256, 50 (băieţi), 1000 000 

(grivne), 25 000 (cărţi), 10 500 (caiete).
N 1-4 55. Meditaţi!
Cineva dintre savanţii lumii afirma că nu toţi oamenii văd şi 

interpretează aceleaşi lucruri la fel; totul depinde de ingeniozi-
tatea omului însuşi. De exemplu, pentru omul ordinar 2 × 2 = 
4, însă pentru omul capabil 2 × 2= 5, pentru omul talentat 2 × 
2= 7, iar pentru omul genial 2 × 2 = 9.

✓ Găsiţi sinonime pentru genial, talentat.
✓ Ce a dorit să sublinieze savantul prin diferitele rezultate ale lui 

2 × 2?
✓ Pentru dumneavoastră personal, cu cît egalează 2 × 2?

NUMERALUL  ORDINAL

Repere 
teoretice

● Numeralul care exprimă, prin numărare, 
ordinea sau locul obiectelor se numeşte 
ordinal. 
El răspunde la întrebările: al cîtelea? a cîta?
● Numeralul ordinal este format din articolul 
posesiv a, al + numeralul cardinal + flexiunea 
-a, -lea.
● Numeralul ordinal se acordă cu substantivul, 
pe care-l determină sau îl substituie, în gen: 
copacul al doilea, masa a treia.
● Excepţie face  numeralul întîi: clasa întîi, 
ziua întîi, partea întîi.
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Exersaţi!
☝56. Citiţi numeralele. Completaţi-le cu  substantive, formînd 

îmbinări:
doi → a doua bancă, al  doilea aparat; 
trei →
patru →
cinci →
opt → .  .   .  .  .  ., al optulea .  .  .
nouă → .  .   .  .  .  .
zece →  .  .   .  .  .  .
✓ Reţineţi ortografia numeralelor evidenţiate.

N 1☝57. Citiţi cuvintele de mai jos. Îmbinaţi numeralele or-
dinale din prima coloniţă cu substantivele din cea de a doua, apoi 
alcătuiţi enunţuri cu îmbinările obţinute.

a treia satelit
al şaptelea femeie
al cincilea absolventă
a noua sportiv

N 2☝58. Citiţi enunţurile. Identificaţi numeralele cardinale şi 
cele ordinale. Stabiliţi valorile lor morfologice. 

1. Asaltul începu. În ziua dintîi doi 
vînători pieiră. A doua şi a treia zi mai 
căzură cinci şi se răniră doi. (C. Ne-
gruzzi) 2. Andrieş a-ntins a doua sabie 
tăioasă, nouă. (Em. Bucov) 3. Cel de-al 
patrulea este fratele meu mai mare.

✓ Explicaţi, în cîteva enunţuri, maxi-
ma: „Patru ochi văd mai bine decît doi”.
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Nota bene! ● Numerale ordinale sînt primul (prima), 
întîiul (întîia), ultimul (ultima), care au 
forme de număr (plasate, de cele  mai multe 
ori, înaintea substantivelor, dacă le însoţesc) 
şi dintîi (invariabil).

N 3 ☝59. Citiţi îmbinările. Acordaţi, în gen şi număr, nume-
ralele ordinale cu substantivele date:
prima stradă – .  .  .  străzi;
întîia zi        –  .  .  .   zile;
.  .  . cauză  – primele cauze;
.  .  .  ghiocel – întîii ghiocei;
primii muguri –  .  .  .  mugur;
cea dintîi şcolăriţă  – cele .  .  .  şcolăriţe;
ultimul cocor –  .  .  .  cocori;
.  .  . pereche  – ultimele perechi.

✓ Oral, alcătuiţi textul „Prima zăpadă” (6-8 propoziţii), în care 
vor fi prezente numeralele  cardinale.
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N 4 ☝60. Citiţi. Continuaţi transformarea numeralelor cardina-
le în numerale ordinale.

1001 arini – al o mie unulea arin
1001 cetini – a o mie una cetină
1 brad – întîiul, primul brad
1 lalea – .  .  .
34 de carpeni – .  .  .  .
9  jugaştri – .  .  .
300 tei – al trei sutelea tei
500 zambile –  cinci suta zambilă
200 răchite –   .  .
✓ Cîţi pomi fructiferi aveţi în curte?  Descrieţi pomul preferat (5 

propoziţii), utilizînd numeralele cardinale, ordinale.

Nota bene! ● La transformarea numeralelor cardinale 
în numerale ordinale, flexiunile -lea, -a 
sînt specifice doar pentru ultimul număr 
din componenţa numeralului compus: al o 
mie opt sute paisprezecelea miel.

 ☝61. Citiţi textul, înlocuind cifrele arabe cu numerale-
le ordinale. 

Eu sînt elevă în clasa (7). Frate-
le mai mare învaţă în clasa (9) şi stă 
în banca (1) din rîndul (2). Sora mai 
mică este elevă în clasa (1). 

N 1 62. Citiţi  enunţurile. Precizaţi nu-
meralele ordinale şi valorile lor morfologice.

1. Şi ultima mea rugă-i uitării să mă 
dai. (M. Eminescu) 2. Spre marea za-
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viste a băieţilor, prima serbare a fost deschisă de Nuţa Că-
răbuş. (I. Druţă) 3. Şi scurtă vorbă: unde erau trei, eu eram 
al patrulea. (I. Creangă) 4. Fetiţa ce venise întîia răzbate 
iute printre oameni. (I. Druţă)

Pic cu pic! Reţineţi cîteva din cifrele romane: 30-
XXX, 40-XL, 50-L, 60-XL, 65-LXV, 
LXX-70, LXXX-80, XC-90, C-100, 
CCC-300, CD-400, D-500, DCC-700, 
M-1000.

✓ Scrieţi în dreptul fiecărei cifre romane corespondentul ei cu 
cifre arabe.

44-XLIV, IX, LVI, CI, MC, MCD, MDC, MDCXI, 
CDXXXI, DCCCXCIX, DLV, DCLXVI.

✓ Amintiţi-vă şi scrieţi cu cifre romane şi arabe numărul încălţă-
mintei şi al hainelor pe care le poartă membrii familiei dvs.

N 3 ☺63. Faceţi portretul verbal al fiinţei apropiate dumnea-
voastră (7-8 propoziţii). Folosiţi şi cîteva numerale.

N 4 ☝64. Formaţi numerale ordinale de genul masculin şi fe-
minin de la: 

unu: ora .  .  . – anul .  .  .
doi: luna .  .  . – secolul .  .  .
trei: cartea .  .  . – volumul .  .  .
patru: partea .  .  . – capitolul .  .  .
cinci: masa .  .  . – scaunul .  .  .

N 1-4 ☞65. Activitate în grup. Citiţi foarte atent. Observaţi 
greşelile de acord din enunţurile de mai jos. Transcrieţi-le corect.

1. Ilenuţa a terminat clasa întîia. 2. Doi băieţi din clasa a 
întîia au venit cu bunicii la sărbătoarea „Ultimului sunet”. 
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3. În clasa treia sînt 32 de elevi. 4. Eleva clasei a noulea se 
pregăteşte de examen. 5. Cei dintr-al unşpea au organizat 
un meci de baschet. 

N 1-4☝66. Citiţi. Introduceţi cuvintele de legătură ce trebuie 
utilizate pe lîngă numerale (prepoziţia de, conjucţia şi).

1. Am citit 34 pagini. 2. Manualul Limba Moldoveneas-
că are 235 pagini. 3. Te-am văzut acum o oră jumătate. 4. 
Am plătit două grivne 60 copeici. 5. Bunica a cumpărat trei 
kilograme jumătate de orez. 
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FUNCŢIILE SINTACTICE ALE 
NUMERALELOR ORDINALE. DECLINAREA ŞI 
ANALIZA MORFOLOGICĂ/SINTACTICĂ A LOR

Repere 
teoretice

● Numeralele ordinale primul, prima, 
întîiul, întîia, ultimul, ultima se declină ca 
şi adjectivele articulate:
Gen. D. întîiului (masc., sing.), întîii 
(fem., sing.), întîilor (masc., fem., plur.); 
ultimului (masc., sing.), ultimei (fem., 
sing.), ultimilor (masc., plur.),  ultimelor 
(fem., plur.).
Excepţie face numeralul întîi care, plasat 
după unele substantive, este invariabil: 
clasa întîi, anul întîi, a clasei întîi, a anului 
întîi.

N 1-2☝67. Citiţi propoziţiile. Determinaţi cazul numeralelor 
ordinale. Explicaţi sensul exemplului № 1.

1. Mama-i unica pe lume, /Mama-i prima noastră şcoa-
lă. (P. Zadnipru) 2. Puii de rîndunică  săgetase  seninul sub 
impresia întîilor probe de aripă. (V. Beşleagă) 3. În mijlo-
cul primului sat, prin care avea să treacă, tata se opreşte 
prins în mrejele unei melodii. (I. Druţă) 4. Celui de al trei-
lea salvator i s-a adus mulţumiri.

N 3-4 ☻ 68. Citiţi cu atenţie! Examinaţi declinarea numeralelor 
ordinale al doilea, a doua plasate înaintea şi în urma substantivelor, 
apoi răspundeţi la întrebarea: „Cum se declină numeralele ordinale 
aflate în diverse poziţii faţă de substantiv?”
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N. A. congresul al doilea, spartachiada a doua
G. D. (a, al, ai, ale) congresului al doilea, 

spartachiadei a doua
N. A. cel de al doilea congres, cea de a doua 

spartachiadă
G. D. (a, al, ai, ale) celui de al doilea congres, 

celei de a doua sprtachiadă

 69. Citiţi exemplele. Apreciaţi poziţia numeralelor ordinale 
faţă de substantiv, genul, numărul, cazul lor.

1. Prefer să fiu primul aici decît  al doilea la Roma. (Ce-
zar)x 2. Acel al doilea  vad l-am trecut cu o nepăsare eroică, 
fiindcă acum ne deprinsesem cu primejdiile. (V. Alecsan-
dri) 3. Undeva pe aproape izbucneşte un tril de ciocîrlie, 
apoi al doilea tril, al treilea. (V. Beşleagă) 4. Şi cea dintîi 
şcolăriţă a fost însăşi Smărăndiţa popii... (I. Creangă)

☞70. Activitate în grup. Avînd valoare adjectivală şi substan-
tivală, funcţia sintactică a numeralelor ordinale depinde de poziţia 
acestora în propoziţie. În baza exemplelor propuse, identificaţi func-
ţiile sintactice ale acestor numerale.

1.Trofeul a fost al clasei a şaptea. 2. Al  doilea fecior  a 
venit mai dimineaţă. 3. În lista elevilor din catalog, eu sînt 
a patra. 4. Fetiţa o ascunde pe a doua (scrisoarea) lîngă 
prima, dar nu se mişcă din loc. (I. Druţă)

☝71. Atestaţi numeralele ordinale şi analizaţi-le după algorit-
mul:

● categoria  numeralului;
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● simplu/compus;
● formele de gen, număr, caz;
● poziţia adjectivală / substantivală;
● funcţia sintactică.
✓ Oral, explicaţi cum s-au format numeralele ordinale.
Model de analiză scrisă
Cînd doi se ceartă, al treilea cîştigă.
Al treilea – num. ordin., simplu, masc., sing., c.N., poz., 

subst., subiect.
1. Eu locuiesc la etajul al nouălea. 2. În timpul exame-

nului oral la literatura moldovenească am răspuns la su-
biectele biletului al douăzeci şi optulea. 3. Cea  de-a cincea 
surioară a rămas mult în urma noastră. 4. Vîntul umblă prin 
cîmpie culegînd ultimele frunze din copaci. 

✓ Scrieţi patru  idei pe care le aveţi în legătură cu subiectul „De 

ce trebuie ocrotită natura?”

☻ 72. Alegeţi varianta corectă.
A cinca/a cincea/a cincia; al zecilea/al zecelea; al nouă-

zeci şi noulea/al nouăzeci şi nouălea; al o mie şapte sute 
optălea /al o mie şapte sute optulea.
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☝73. a) Cercetaţi cu atenţie tabelul „Situaţia de comunicare”. 
Numiţi părţile ei componenete.

Cine? Cui? Ce? Unde? Cînd? Din ce 
cauză?

Cu ce 
scop?

(Eu 
– cel 
care 
vor-

beşte)
adre-
santul

(Ţie – 
celui 
care 

ascul-
tă)

adresa-
tului

Comu-
nicare
(sens, 
con-
ţinut, 

formă)

Aici, 
acolo
(locul 
desfă-
şurării 
acţiu-
nii)

Acum
(timpul 
desfă-
şurării 
acţiu-
nii)

Motiv, 
pri-
cină, 
cauză

Scop

Interlocutor, 
partener, con-

vorbitor
Circumstanţe externe Circumstanţe 

interne

☺ b) Citiţi cu atenţie textul.
Demult aşteaptă bunelul să înflorească lămîiul, căci a fost 

sădit încă pe vremea cînd mama lui Stas era o fetişcană.
În sfîrşit, a înflorit. Din păcate, a apărut doar o floare 

albă şi gingaşă. Şi această floare s-a scuturat chiar în ziua, 
cînd asupra orăşelului au căzut primele bombe negre, arun-
cate de fascişti. Rodul însă a rămas. Creştea încet-încet, 
apoi s-a transformat într-o lămîie de mărimea unei nuci.

Cînd această nucă a început să aurească, bunelul l-a pre-
venit pe Stas:

– Nu cumva să te atingi de lămîie. Las-o să se coacă. 
Atunci va cădea singură.

– Bine, dar din adevăraţii lămîi,  i-a răspuns Stas, lămîile 
se rup.
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– Da, din cei adevăraţi, dar acesta nu e unul adevărat. El 
e miraculos.

Stas a zîmbit – el  ştia că nu există pomi miraculoşi.
– Eu, cînd eram de vîrsta ta, a spus supărat bunelul, ni-

ciodată nu rîdeam de poveşti. Eu le iubeam. De aceea am 
ajuns la optzeci de ani şi mai sînt în stare să-mi cîştig bu-
căţica de pîine.

– Prin ce este el fermecat? a întrebat Stas.
– Dacă-l atinge o mînă rea, el se usucă, lămîia se zbiceş-

te, iar sucul ei devine otravă, venin.
– Da dacă-l atinge una bună? întreabă Stas.
– Atunci se va vedea, a răspuns evaziv bunelul. Nu-ţi 

spun. Nu trebuia să rîzi.

VOCABULAR
evaziv
a se zbici
miraculos
circumstanţă

– şovăitor.
– a se usca; a se încreţi. 
–  fantastic, uimitor.
– împrejurare, situaţie.

☺ c) Efectuaţi următoarele sarcini:
✓ Numiţi interlocutorii.
✓ Restabiliţi şi descrieţi circumstanţele interne, care l-au determi-

nat pe bunel să i se adreseze lui Stas.
✓ Faceţi o analiză profundă a situaţiei de comunicare, prezenta-

tă în text, răspunzînd la întrebările tabelului: cine? cui? ce? unde? 
cînd? din ce cauză? cu ce scop?

☝74. Citiţi textul. Determinaţi felul numeralelor pe care le 
veţi descoperi în text.
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Interesant 
şi util!

Al şaptelea cer
Se zice şi „al nouălea”, iar V. Alecsandri  
ajunge chiar la al nouăsprezecelea („visul  
m-a ridicat în al nouăsprezecelea cer”). 
Expresia e bazată pe  credinţa celor 
vechi, că cerul ar fi alcătuit din mai multe 
bolte (de aici pluralul: ceruri). Filozoful 
Aristotel, care îşi imagina că cerurile sînt 
de cristal, susţinea existenţa a opt ceruri. 
Alţii au fost mai generoşi (de pildă, în 
sec. al XIII-lea, regele Alfons al X-lea al 
Castiliei, care se ocupa de astronomie, 
demonstra că sînt...127!). Mulţi erau mai 
zgîrciţi: teologul Tomasso d’Aquino, care 
a trăit în acelaşi secol, susţine existenţa a 
şapte ceruri;  poetul Dante a descris nouă). 
Şi fiindcă, odată cu stabilirea numărului 
de ceruri, se stabilea şi o ierarhie între 
ele, rezervîndu-se cele de mai sus 
„preafericiţilor”, se înţelege că a spune 
„sînt în al şaptelea cer” sau „mă simt în al 
nouălea cer” înseamnă a te socoti în starea 
cea mai fericită, în culmea desfătării şi a 
bucuriei! 

✓ Alcătuiţi, oral, propoziţii cu fiecare din tipurile Articolului.

☻ 75. Vă aflaţi în faţa casei de bilete a Teatrului de Operă şi 
Balet din Odesa. Improvizaţi în scris un dialog dintre dvs. şi vînză-
toarea de bilete. Discutînd, folosiţi şi îmbinările: 
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doresc un bilet pentru baletul „Spartac” din 12 ianua-
rie;

îmi pare rău, vă pot propune bilet doar pe rîndul 27, 
locul 218;

spectacolul se va repeta în ziua de 16 ianuarie;
avem bilete pentru ora 13;
curierul teatrului vă va aduce biletul acasă la ora 9;
locuiesc pe bulevardul „T. Şevcenko”, casa № 4, apar-

tamentul 15.
 ✓ Împreună cu colegul de bancă, prezentaţi dialogul clasei.
✓ Determinaţi felul numeralelor pe care le veţi folosi în replici. 

Scrieţi-le cu litere.

  76. Realizaţi o compunere narativă în care veţi introduce şi 
descrierea exteriorului eroului. Urmează, drept exemplu, portretul 
fizic al unui erou literar:

Victor era un tînăr de o statură înaltă, cu faţa palidă, sup-
tă, din care,  strălucind ca de febră, priveau neliniştiţi ochii 
lui mari, albaştri. Capul,  cu cîrlionţi negri căzînd în neo-
rînduială pe frunte, era mai totdeauna descoperit. Cazaca, 
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strînsă la mijlocul taliei cu un şnur şi descheiată la nasturii 
de sus ai guleraşului,  îi lăsa slobod  gîtul. Umbla în nişte 
pantofi scîlciaţi, întregind toată ţinuta lui de om căruia nu-i 
pasă de înfăţişarea sa...

(S. Şleahu)

VOCABULAR
cazacă – bluză încheiată într-o parte cu mîneci

– lungi şi largi, închisă la gît şi
– lungă pînă mai jos de talie

a întregi
ţinută
a scîlcia

– a completa.
– comportare.
– a deforma, a se strîmba.

NUMERALUL  NEHOTĂRÎT

Repere 
teoretice

● Numeralul care arată cantităţi 
neprecise de obiecte se numeşte 
nehotărît. 
El răspunde la întrebările: cît? cîtă? cîţi? 
cîte?
● Numeralele nehotărîte alcătuiesc un grup 
restrîns de cuvinte cu rădăcini diferite, de 
aceea, după structură, ele sînt simple (atît) 
şi compuse (oricîte).
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● Numeralele nehotărîte se acordă în 
gen, număr, caz cu substantivele pe care 
le determină şi îndeplinesc funcţiile 
sintactice de:
● atribut (puţină lume);
●parte componentă a predicatului nominal 
(cîştigători sînt mulţi).

Exersaţi!
☝77. Determinaţi care din numeralele nehotărîte sînt simple şi 

care compuse. Explicaţi cum aţi precizat.
Atît, puţine, mult, cîţiva, oricîte, toate, tot, cîteva.
☝78. Citiţi enunţurile. Identificaţi numeralele nehotărîte; indi-

caţi substantivul determinat, genul, numărul, cazul lor. Traduceţi 
enunţurile în limba ucraineană.

1. În grădina mea cresc multe 
flori. 

2. Toată lumea a ieşit la de-
monstraţie. 

3. Am întîlnit cîteva colege la 
concert. 

4. Domniţa avea să le spună 
copiilor multe lucruri.

✓ Comparaţi propoziţile din ex. № 79 cu traducerea lor în limba 
ucraineană. Ce parte de vorbire reprezintă, în limba ucraineană, nu-
meralele nehotărîte traduse? De cîte feluri sînt numeralele în limba 
ucraineană?
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Spre deosebire de limba ucraineană, în limba moldovenească nu-
meralele sînt de 8 feluri, printre  care şi numeralele nehotărîte, care 
alcătuiesc un număr restrîns de cuvinte.

N 1 ☝79. Citiţi propoziţiile. Oral traduceţi-le în limba ucrai-
neană. Selectaţi  numeralele nehotărîte şi încadraţi-le în schema:

numerale nehotărîte Partea de vorbire pe care o reprezintă în 
limba ucraineană

1. Peste cîteva minute ostaşii s-au pornit mai departe. 
(A. Lupan) 2. Aşa eram eu şi aşa cred că au fost toţi copiii. 
(I. Creangă) 3. Pe la amiază am făcut popas la mijlocul pă-
durii unde se găseau cîţiva copaci. (V. Roşca) 4. Macii i-au 
înăbuşit toate drumurile. (I. Druţă) 5. De ziua naşterii i-au 
dăruit Steluţei multe flori.

N 1 ☞80. Deosebiţi numeralele nehotărîte simple de cele com-
puse. Explicaţi cum s-au format cele compuse.

1. Cîţiva ciutureni şi-au ridicat frunţile, cîteva priviri 
buimăcite au prins a pipăi un ostaş în manta lungă. (I. Dru-
ţă) 2. Oricîţi prieteni ar avea omul, unul trebuie să-i fie cel 
mai aproape. (G. Madan) 3. Colo-n palate de mărgean/ Ti-
oi duce veacuri multe / Şi toată lumea-n ocean /De tine o 
s-asculte. (M. Eminescu)

N 2 ☝81. Observaţi  cum se declină numeralele nehotărîte.

N. A. cîteva crizanteme
G. D. (a, al, ai, ale) cîtorva crizanteme
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✓ Declinaţi îmbinările ce conţin numerale nehotărîte:
toţi crinii, toate garoafele, mulţi elevi, multe mame.
N 3 ☝82. Citiţi proverbele. Plasaţi în locul punctelor numerale 

nehotărîte.
1. Omătul oprit iarna dă .  .  . snopi vara. 2. După război 

.  .  . eroi s-arată. 3. Munca şi răbdarea sînt cheia .  .  . suc-
ceselor. 4.Timpul este leacul .  .  . bolilor.

N 4 ☝83. Numeralele cardinale pot exprima aproximaţia nu-
merică. Determinaţi numerale cardinale care redau o cantitate nepre-
cisă de obiecte.

1. Se ridică soarele sus, aş-
teaptă mult şi bine  pînă vin do-
uă-trei rîndunele la fîntînă să-şi 
potolească setea. (I. Druţă) 

2. Mii pustiuri scînteiază sub 
lumina ta fecioară. (M. Emi-
nescu) 3. Colo-n Plevna şi-n 
redute/Stau păgînii mii şi sute. 
(V. Alecsandri) 4. Mă înfrăţit-
am cu zeci şi zeci de neamuri pe pămînt.

✓ Găsiţi sinonime pentru cuvîntul redută.
✓ Analizaţi morfologic cuvîntul albine.

☝84. În limba moldovenească pot fi găsite şi alte mijloace (cu-
vinte, expresii) ce pot exprima cantitatea neprecisă de obiecte. Iată 
cîteva din ele:

oleacă, destul, mulţime, duium, niţel, ţîră, cîtă frunză şi 
iarbă, cîte-n lună şi în stele, cît nisip în mare.

✓ Alcătuiţi trei prpoziţii cu una din unităţile propuse.
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✓ Scrieţi cuvintele sinonime pentru expresiile de mai sus.

N 1-4  85. Citiţi în gînd. Precizaţi îmbinările ce exprimă 
aproximaţia numerică şi numeralele nehotărîte.

1. Ies la răscruce pe potici / Voinici viteji vreo cinci. 
(Folclor) 2. Vreo două sute de nuntaşi stau înghesuiţi într-
o ogradă, cîţiva lăutari tineri zguduie pămîntul cu voia lor 
bună. Apoi vine unul cu un mănunchi de ogrinji şi se în-
cinge o sîrbă. Se prind de umeri vreo şase bărbaţi, cîteva 
femei. (I. Druţă)

☝86. Selectaţi numeralele nehotărîte şi analizaţi-le după algo-
ritmul:

✓ categoria numeralului; 
✓ simplu/compus;
✓ forme de număr, gen, caz;
✓ funcţia sintactică.
1.  .  .  . după  multă trudă şi mult amar de cale, odată cu 

amurgul, ajunge într-o vale. (V. Alecsandri) 2. Multă grijă 
sfîntă pentru oameni în lăcaşul inimii ţi-a mas? (P. Zadni-
pru) 3. Prietene, tu spune-le tuturor fraţilor mei că nu mi-
am călcat jurămîntul. (L. Deleanu) 4. Peste cîţiva ani, fîşia 
lui de lîngă sat s-a pomenit strîmtorată . . . (I. Druţă)

 87. Citiţi textul; expuneţi-l rezumativ, păstrînd termenii evi-
denţiaţi.

Părintele avea vreo opt hectare, toate la marginea satu-
lui, iar bucăţica de pămînt a lui Onache îi despica moşia în 
două. Preotul îi plătea destul de mult pentru pămînt şi Ona-
che, ca să scape de ispită, a venit într-o toamnă şi a sădit 
vreo zece cireşari de-a lungul celor două haturi.

Vreo patru-cinci ani de zile toate erau bune, dar la prima 
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roadă preotul a prins a se plînge prin sat că Onache vine şi 
culege roada de pe copacii puşi pe hat.

S-au dus la judecată ...  Unsprezece luni  şi ceva pe an 
dreptatea era de partea lui Onache. Numai două săptămîni 
pe an judecata era de partea părintelui, dar se întîmplau  
cele două săptămîni cînd se  coceau cireşele. (I. Druţă)

☝88. Citiţi informaţia. Determinaţi stilul textului.

Pic cu pic! Cuvîntul milion a apărut în Italia în sec. 
XIV şi însemna la început 10 butoaie de 
aur.
Pînă la împrumutul numeralelor milion 
şi miliard, cantităţile numerice, care 
întreceau posibilitatea de numărare, în 
limba moldovenească erau redate prin 
alte mijloace: pentru 10 000 se folosea 
substantivul întuneric, iar pentru 100 000 
se folosea expresia întuneric de întunerice.

N 1-4 ☻ 89. Să discutăm.
Ce fel de oameni vă plac în deosebi? Fireşte că cei ce se 

disting prin eroism, îndrăzneală, bărbăţie şi simţul datoriei. 
Vă plac întotdeauna oamenii buni, cu suflet delicat, cin-
stiţi. Am enumerat doar cîteva din trăsăturile ce formează 
caracterul unui om. Сaracterul oamenilor iese la iveală în 
faptele şi conduita lor, în atitudinea faţă de viaţă şi faţă de 
cei din jurul lor, în felul cum muncesc şi învaţă, cum se 
poartă în vreo împrejurare sau alta. Omul curajos nu se 
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teme de incendiu şi se avîntă într-o casă aprinsă, ca să-i 
salveze pe oamenii săi. Un om dîrz va obţine întotdeauna 
tot ce năzuieşte. Cel cinstit nu minte niciodată. 

Atunci cînd vă alegeţi prietenii, nu vă îndoiţi, luaţi în 
consideraţie şi trăsăturile de caracter enumerate mai sus.

Un mijloc de a-ţi păstra prietenii este să nu-i trădezi. 
Fără îndoială, aveţi un prieten/prietenă. L-aţi trădat/aţi tră-
dat-o vreodată? Nu vă grăbiţi cu răspunsul şi nici nu vă 
ruşinaţi să recunoaşteţi. Adevărul e mai dulce decît orice 
minciună.

✓ Caracterizaţi-vă prietenul/prietena. Din şirul adjectivelor, ale-
geţi pe cele ce pot fi atribuite şi celui pe care-l consideraţi prieten:

foarte simpatic; nemaipomenit de original; mai puţin 
atrăgător; mai cuminte; mai puţin reţinut, prea distrat; cel 
mai iscusit; tot atît de ingenios; din cale afară de obraz-
nic; cea mai pricepută; extrem de importantă.

✓ Determinaţi gradele de comparaţie ale adjectivelor. 
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✓ Să presupunem că cel mai interesant om pe care l-aţi întîlnit 
v-a devenit şi un prieten bun. Propuneţi un test cu ajutorul căruia veţi 
afla ce fel de prieten v-aţi ales.

✓ Scrieţi perechile de adjective sinonime: simpatic, liniştit, gin-
gaş, drăguţ, enervat, blînd, calm, iritat.

90. Citiţi enunţurile. Răspundeţi la întrebări şi propuneţi înce-
putul următoarelor trei dialoguri. Telefonaţi prietenei ce s-a întors 
recent de peste hotare.

1. Ridică receptorul prietena. Cu ce scop îi telefonaţi? 
Cum vă veţi adresa? Este neapărat nevoie să vă numiţi? 
Despre ce  puteţi  discuta, ce i-aţi propune?

2. La telefon este sora ei mai mare. Cum vă veţi adresa? 
O anunţaţi cine o telefonează? Despre ce/cine aveţi s-o în-
trebaţi? Recunoaşteţi de ce  aţi telefonat?

3. Mama este acasă şi ridică receptorul. Este corect să vă 
adresaţi dumneaei în acelaşi mod cum v-aţi adresat celor 
doi? Cum veţi  saluta-o? Este obligatoriu să vă numiţi? 
Cum vă exprimaţi dorinţa pe care o aveţi?

☺ 91. Alcătuiţi un dialog în baza situaţiilor propuse de ex. №90. 
Folosiţi diferite numerale. 
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NUMERALUL  ADVERBIAL

Repere 
teoretice

● Numeralul care arată de cîte ori se 
repetă o acţiune sau ordinea repetării 
unei acţiuni se numeşte adverbial:
El răspunde la întrebările: de cîte ori? a 
cîta oară?
Din marea sa iubire faţă de fecior, mama 
părea de două ori şi de zece ori mai 
fericită!
● Numeralul adverbial se formează de la 
numeralul cardinal, precedat de prepoziţia  
de şi substantivul  ori: Ne-am întîlnit de 
două ori sau din numeralul ordinal (forma 
de feminin) şi substantivul oară: Ne-am 
întîlnit a doua oară.
● Forma primului termen al seriei 
numeralului adverbial este o dată, format 
de la numeralul cardinal o şi substantivul 
dată.

Exersaţi!
☝92. Citiţi enunţurile. Identificaţi numeralele adverbiale.
1. De zece ori măsoară şi o dată taie. (Folclor) 2. Vitea-

zul moare o singură dată, fricosul de o mie de ori. (Folclor) 
3. După cîteva sute de metri, trenul se opreşte a doua oară, 
acum în dreptul peronului. (I. Druţă) 4. A bătut de două ori 
privighetoarea în frasinul bătrîn; cînd a cîntat privighetoa-
rea, a răspuns de trei ori buraticul. (M. Sadoveanu)

N 1 93. Observaţi ce parte de vorbire determină numeralele ad-
verbiale.
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1. Diametrul Soarelui e de o sută  nouă ori mai mare 
decît cel al Pămîntului. 2. Volumul Soarelui îl întrece pe al 
Pămîntului de un milion şi trei sute de mii de ori. 3. Glas de 
goarnă răzbătu deodată în curtea unităţii şi, asurzit,  plan-
tonul strigă: „Deşteptarea!” – o dată, de două ori, de trei 
ori. (D. Matcovschi)

VOCABULAR
 planton – ostaş ce-şi face serviciul de pază 

într-un sector limitat al cazărmii.

N 2  ☻ 94. Sînteţi martorul unui dialog între 2 elevi. La încheie-
rea discuţiei lor rezumaţi esenţa ei şi notaţi concluziile, pe care le-aţi 
făcut, despre felul în care au vorbit persoanele implicate în discuţie. 

N 4 95. Formaţi numerale adverbiale de la cele cardinale şi îm-
binaţi-le cu verbe la infinitiv.

Model: a cînta de patru ori.
1, 3, 11, 25, 39, 89, 102.
✓ Construiţi propoziţii cu numeralele evidenţiate.

N 3 ☺ 96. De la numeralele cardinale date, formaţi numerale 
ordinale şi adverbiale după  modelul dat: trei – al treilea /a treia; de 
trei ori, a treia oară.

6, 25, 97, 138.
N 4☝97. Formaţi numerale adverbiale, repartizîndu-le în două 

coloane:
a) cele ce arată de cîte ori

se repetă o acţiune:
b) cele ce arată ordinea creşterii  

numerice a acţiunii:
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o (una) – o dată
două – de două ori
trei –  . . .
patru – .  .  .
zece   .  .  .

întîi (prima) – întîia  oară 
(dată)
a doua – a doua oară
a treia –   .  . .
a patra –  .  .  .
a zecea – .  .  .

✓ Potriviţi contexte pentru patru numerale. Analizaţi sintactic 
propoziţiile alcătuite.

N 1-4☝98. Citiţi corect, cu voce numeralele. Distribuiţi nu-
meralele adverbiale în două coloane: 1) cele care arată de cîte ori se 
repetă acţiunea; 2) cele ce arată ordinea creşterii  numerice a acţiunii.

De 10 ori, a  6 oară, a 12 oară, de 16 ori, de 26 de ori, a 
28 oară, de 38 de ori, a 38 oară, de o sută zece ori, a o sută 
una oară.

☝99. Citiţi informaţia. Spuneţi cum numesc lunile ianuarie, fe-
bruarie locuitorii satului, oraşului natal.

Pic cu pic! Poporul nostru a numit cele 12 luni ale 
anului   conform unor observaţii făcute 
de el pe parcursul veacurilor: ianuarie – 
gerar (ghenar), februarie – faur, martie 
– mărţişor, aprilie – prier, mai – florar, 
iunie – cireşar, iulie – cuptor, august – 
gustar, septembrie – răpciune, octombrie – 
brumărel, noiembrie – brumar, decembrie 
– îndrea.

✓ Analizaţi morfologic numeralul din text.
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 100. Numai ce aţi aflat cum au numit moldovenii, în trecut, 
lunile anului. Consultaţi literatură suplimentară şi aflaţi: a) de ce leau 
numit aşa; b) de ce actualmente lunile se numesc altfel?

☝101. Indicaţi forma corectă a următoarelor numerale:
şaptesprezece/şaptisprezece; optîsprezece/optsprezece; 

şasezeci/şaizeci; al optălea/al optulea; al noulea/al nouă-
lea; al zecilea/al zecelea; al o sutelea/al o sutălea; al o mi-
ilea/al o mielea.
Nota bene! ● Numeralul adverbial  o dată este omonim 

cu adverbul odată. Numeralul  o dată 
arată cantitatea şi răspunde la întrebarea  
de cîte ori?, pe cînd adverbul odată – la  
întrebările  cînd?, cum?
● Spre deosebire de adverb, numeralul o 
dată se scrie separat (două cuvinte).
● Cît priveşte substantivul o dată (o dată 
importantă), el se deosebeşte prin faptul 
că denumeşte un obiect şi răspunde la 
întrebarea: ce?

N 1-2  102. Identificaţi, în enunţurile propuse, cînd o dată/
odată este numeral adverbial şi cînd – adverb.

Amintiţi-vă cuvintele cu ajutorul cărora poate fi evidenţiat nume-
ralul cardinal o de articolul substantival o.

1. Omul poate greşi (o dată/odată), de două ori, însă n-
are dreptul să greşească la infinit. 2. Am uitat tot ce-am 
învăţat (o dată/odată) şi am luat-o de la început. 3. Păsările 
călătoare trec deasupra satului nostru numai primăvara, (o 
dată/odată) pe an. 
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 100. Numai ce aţi aflat cum au numit moldovenii, în trecut, 
lunile anului. Consultaţi literatură suplimentară şi aflaţi: a) de ce leau 
numit aşa; b) de ce actualmente lunile se numesc altfel?

☝101. Indicaţi forma corectă a următoarelor numerale:
şaptesprezece/şaptisprezece; optîsprezece/optsprezece; 

şasezeci/şaizeci; al optălea/al optulea; al noulea/al nouă-
lea; al zecilea/al zecelea; al o sutelea/al o sutălea; al o mi-
ilea/al o mielea.
Nota bene! ● Numeralul adverbial  o dată este omonim 

cu adverbul odată. Numeralul  o dată 
arată cantitatea şi răspunde la întrebarea  
de cîte ori?, pe cînd adverbul odată – la  
întrebările  cînd?, cum?
● Spre deosebire de adverb, numeralul o 
dată se scrie separat (două cuvinte).
● Cît priveşte substantivul o dată (o dată 
importantă), el se deosebeşte prin faptul 
că denumeşte un obiect şi răspunde la 
întrebarea: ce?

N 1-2  102. Identificaţi, în enunţurile propuse, cînd o dată/
odată este numeral adverbial şi cînd – adverb.

Amintiţi-vă cuvintele cu ajutorul cărora poate fi evidenţiat nume-
ralul cardinal o de articolul substantival o.

1. Omul poate greşi (o dată/odată), de două ori, însă n-
are dreptul să greşească la infinit. 2. Am uitat tot ce-am 
învăţat (o dată/odată) şi am luat-o de la început. 3. Păsările 
călătoare trec deasupra satului nostru numai primăvara, (o 
dată/odată) pe an. 

4. Fiul craiului încalecă 
şi atunci calul (o dată/oda-
tă) zboară cu dînsul pînă 
la nori şi apoi se lasă ca o 
săgeată, şi după aceea mai 
zboară (o dată/odată) pînă 
la lună. (I. Creangă)

✓ Explicaţi argumentat de 
ce omul nu poate să greşească 
la infinit?

N 3-4 ☝103. Citiţi şi argumentaţi. O dată sau odată?
1. Lui Tudorache i s-a părut că a încurcat poezia, dar nu 

s-a încurcat nici .  .  . (I. Druţă) 2. Cînd a crescut geana de 
foc a răsăritului, Steaua  Ciobanului a mai fîlfîit .  .  . ca 
o năframă, apoi s-a stins. (M. Sadoveanu) 3. Peste noapte 
gerul se mai întoarse .  .  . înapoi. (I. Druţă)

Nota bene! ● Aţi aflat, din exemplele propuse, că 
numeralul adverbial detremină, de obicei, 
verbul.
● Numeralul adverbial îndeplineşte funcţia 
sintactică de complement circumstanţial.

104. Identificaţi numeralele adverbiale şi determinaţi funcţia sin-
tactică pe care o au.

1. Înţeleptul învîrteşte de şapte ori limba în gură înainte 
de a vorbi. 2. Omul are două urechi şi o limbă; de două ori 
mai mult să auzim decît să vorbim. 3. Mai bine să întrebi 
de două ori decît să rătăceşti o dată. 
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✓☺ Comentaţi (7-8 propoziţii) sensul proverbului: „O nucă nu 
sună singură în sac.”

105. Citire în gînd. Citiţi cu atenţie textul. Dacă aţi reuşit  să-l 
citiţi într-o minută şi 15 sec., aţi acumulat 12 puncte.

În zbuciumatul şi tumultuosul nostru secol, cînd luna nu 
mai e tainicul astru de altădată, iar inima omenească a fost 
altoită ca un butaş de viţă de vie, este greu s-afirmi ceva 
prea categoric.

Omul e născut pentru a le cunoaşte pe toate. Pentru a 
rămîne om de omenie şi la greu, şi la uşor. 

Fericire? Cum o vedem noi? Frumoasă, înălţătoare, trai-
nică şi de neuitat. Toate acestea constituie răspunsul, care 
urmează întotdeauna după discretul, tainicul semn de în-
trebare.

Marea şi sfînta dragoste de glie, înrudirea cu ea am sim-
ţit-o pe cînd eram copilă. Şi n-o pot 
uita nicicînd. Întotdeauna mă simt 
fericită gîndindu-mă la ea. 

Fiecare din noi doreşte sî fie feri-
cit. Numai cum e la faţă ea, fericirea 
asta? Din cei alcătuită, cum s-o gă-
seşti? 

„Acel care nu are nici un prieten, 
trăieşte degeaba”, ne spune Democrit. Cu cît omul se află 
mai mult printre prieteni, cu atît este mai fericit.

„Omul posedă o veşnică şi sublimă necesitate de a 
iubi!”Aceasta o spunea ilustrul scriitor francez Anatol 
Frans. Prietenia este piatra de încercare a viitoarei dragos-
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te, care nu poate apare la comandă. Cu dragostea nu se glu-
meşte... Dar, într-o discuţie despre dragoste, zîmbetul lu-
minează anumite situaţii: zîmbetul senin e tot un argument 
serios pentru sentimentul înnobilator – Fericirea! Deci eşti 
fericit!

Şi, în fine, împlinirea tuturor viselor, speranţelor, ale-
gerea unei profesii pe plac cărei a să i te dărui din plin, 
răzbaterile peste tot te fac să fii fericit.

Cum privim fericirea? Cu ochi limpezi, cristalini, cu 
freamăt în suflet, cu speranţă.

Ce înseamnă să fii fericit? Un discret,  tainic semn de 
întrebare. Dar mai spune un dicton; pentru fericire trebuie 
să lupţi!

(Din compunerea unei eleve)
☝✓ Răspundeţi printr-un raţionament ce înseamnă, după dum-

neavoastră, să fii fericit?

VOCABULAR
discret     
dicton 
sublim 
tumultuos
a afirma
categoric
a înnobila

– rezervat, reţinut.
– maximă, aforism.
– minunat, superb.
– năvalnic, impetuos.
– a susţine, a declara.
– ferm, decis, hotărît.
– a perfecţiona, a îmbunătăţi

 106. Completaţi enunţurile prin numerale potrivite în func-
ţiile cerute.

1. Ca să mă întîlnesc cu el, am fost nevoit  să mă duc .  .  . 
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(numeral adverbial, complement circumstanţial). 2. Parti-
ciparea mea la concursul 
„Talentele tale, Ucraina!” 
este .  .  . (numeral ordinal, 
nume predicativ) din viaţă. 
3. Fratele meu este elev în 
clasa .  .  . (numeral ordi-
nal, atribut). 4. Elena Pe-
trovna este .  .  . (numeral 
ordinal) mea învăţătoare. 

NUMERALUL COLECTIV

Repere 
teoretice

● Numeralul care exprimă gruparea 
obiectelor într-o colectivitate se numeşte 
colectiv.
● Numerale colective sînt amîndoi, 
amîndouă cu sinonimele ambii, ambele.
● Numeralele colective de la trei pînă 
la zece se formează de la rădăcina 
numeralelor cardinale precedate de  tus – 
sau cîteşi–: tustrei/tustrele, cîteşi patru, 
tusnouă, cîteşinouă.
● De la zece la infinit, pentru a exprima 
valoarea colectivă, se foloseşte gruparea 
formată din toţi/toate şi numeralul 
cardinal: toţi zece, toate treizeci şi nouă.


