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Dicționar: 
• strajă – pază, apărare, scut; 
• buhnă – bufniță (cunoscută și sub denumirea de buhă sau buhnă), pasăre răpitoare nocturnă; 
• Venus – (1) a doua planetă a sistemului nostru solar, cunoscută sub denumirea populară de luceafăr; (2) 
personaj mitologic de un farmec aparte, zeiță a frumuseții și a iubirii, identificată la greci cu Afrodita și 
care, potrivit lui Hesiod, istoric grec din secolul al VIII-lea î. Hr., s-ar fi născut din apele învolburate ale 
mării.  
 
 
 
 

DICȚIONAR: 
 

TEXTUL LIRIC. DESCRIPTIVUL LITERAR 

LECTURĂ:   

 
• Citește cu atenție textul de mai jos, pentru a răspunde la cerințele următoare: 
 

            A.  Departe-n zări, prin ceață, stă luna-nsângerată 
   Din neguri jucăușe abia se mai cunoaște 
   Câmpia care-adoarme, și-ncep să strige broaște 
   În papura de-un tremur de vânt înfiorat. 
 
   Se-nchid palizii nuferi pe-a apelor oglindă 
   Și plopi ce stau de strajă înalți și drepți în zări, 
   Cresc unul lângă altul ca niște arătări, 
   Iar spre tufișuri zboruri de licurici colindă. 
 
   Și buhne deșteptate, cu arìpi ce-abia mai bat 
   Vâslesc aerul negru și se strecoară mute, 
   Iar largul tot se umple de străluciri pierdute; 
   Alb, Venus se-aprinde și noaptea s-a lăsat. 
    
   [1915]  B. Fundoianu, Când răsare luceafărul ... 
  
   
 
 

 
 
 
 

 
1. Chenarul de mai jos reproduce un articol extras din „Dicționarul explicativ al limbii române”. 

Transcrie sensul cu care apare în textul dat substantivul „negură”.  

NÉGURĂ, neguri, s. f. 1. Ceață densă care se formează îndeosebi dimineața și seara, 
reducând mult vizibilitatea; negureală. ♦ Întuneric, beznă; obscuritate. 2. Fig. (Rar) Mulțime, 
cantitate, număr mare, imens de ființe sau de lucruri. O negură de lăcuste. – Lat. nebula.  



MATERIAL SUPORT PENTRU ELEVI – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
LECȚIA NR. 5 – TEXTUL LIRIC. DESCRIPTIVUL LITERAR 

 
 

2 
 
 

2. Numește sentimentul, starea sau emoția pe care ți-o comunică poezia, în urma primei lecturi. 
Poți alege din lista de cuvinte de mai jos sau propune o altă variantă: 

■ calm/liniște;   ■ nostalgie/melancolie;  ■ bucurie/optimism; ■ teamă/neliniște. 
3. Menționează, într-un enunț, tema poeziei, justificându-ți opțiunea cu două sintagme din text. 
4. Ilustrează, prin câte un exemplu din text, o imagine artistică de tip:  

 

 
 

5. Notează, din text, câte un reper care fixează dimensiunea spațială, respectiv dimensiunea 
temporală a imaginarului liric.  

6. Asociază sintagmele de pe coloana stângă cu figurile stil corespunzătoare, regăsite în coloana 
din dreapta. Poți trasa una sau mai multe săgeți, către aceeași figură de stil, conform modelului: 
 

■ „luna-nsângerată”  
■ „neguri jucăușe”                                                            ■ personificare 
■ „Câmpia care-adoarme”                                                ■ comparație 
■ „vânt înfiorat”                                                     ■ epitet 
■ „a apelor oglindă”                                                          ■ enumerație 
■ „Cresc […] ca niște arătări”                                           ■ metaforă 
■ „zboruri de licurici”                                                       ■ repetiție 
■ „Vâslesc aerul negru” 
■ „străluciri pierdute”  

 
7. Comentează, în 30–50 de cuvinte, semnificația unei figuri de stil de la exercițiul anterior. 
8. Completează rebusul de mai jos, pentru a-ți aminti cum se numește fiecare rând al unei poezii, 

alcătuit dintr-un număr variabil de cuvinte: 
a) rima, măsura și ritmul sunt noțiuni de .... 
b) grupările de două sau mai multe versuri poartă denumirea de ....  
c) potrivirea sunetelor finale dintr-un vers se numește .... 
d) numărul de silabe dintr-un vers constituie ....  

    
     a.  

 
           

b.       
 

           

      c.  
 

           

   d.    
 

           

a. vizual:

• ____________________ 

b. auditiv:

• ____________________

c. dinamic:

• ____________________
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: 
1. Ilustrează, prin două trăsături, o structură textuală (de tip narativ, explicativ, descriptiv sau 

dialogat) identificată în poezia citată.  
2. Scriere creativă! Redactează, în 70 – 100 de cuvinte, un text în care să descrii locul tău 

preferat din natură, surprins în anotimpul toamna. Vei avea în vedere: 
— să respecți particularitățile unei descrieri; 

 — să valorifici mesajul poeziei „Când răsare luceafărul...”; 
 — să te încadrezi în numărul de cuvinte precizat. 

: 
  
• Citește cu atenție fragmentul de mai jos care o prezintă pe Venus–  Afrodita, zeiță din mitologia 
greco-latină, apoi răspunde la cerințele următoare: 

 
B. Zeiță a frumuseții, a iubirii și a căsătoriei, 
frumoasa Afrodita a cunoscut ea însăși 
pasiuni tulburătoare. Când Uranus a fost 
rănit de fiul său, Cronos, câteva picături au 
căzut în mare și astfel s-a născut Afrodita, 
frumoasă și albă precum spuma mării. De 
abia a apărut din valuri, în toată splendoarea 
ei, că zefirii, vânturile blânde de primăvară, 
au purtat-o prin aer până în insula Cytera. 
Acolo, a fost întâmpinată, îmbrăcată și 
împodobită de grații, apoi condusă spre 
Olimp, într-un car tras de porumbei. Sosită 
în Olimp, Afrodita și-a ocupat locul firesc 

printre cei doisprezece mari zei. Recunoscută de toți ca zeiță a frumuseții și a farmecului, ea a 
stârnit totuși gelozii, mai ales din partea Herei și a Atenei. Apariția sa purta pecetea grației, a 
plăcerii și a dragostei. Mărul și rodia cu multe semințe îi erau consacrate. Porumbelul era pasărea 
ei favorită. Plantele sale, trandafirul și mirtul, au devenit simboluri ale iubirii. […] 
 Afrodita îl luase pe micul Adonis încă de la naștere și-l încredințase Persefonei, regina 
Infernului. Crescând, bebelușul drăgălaș a devenit un tânăr de o rară frumusețe. Afrodita și 
Persefona îl adorau în egală măsură. Dar, într-o zi, pe când Adonis vâna în pădure, el a fost răpus 
de un mistreț sălbatic. Disperată, zeița a preschimbat sângele scurs din rana tânărului în anemone. 
Afrodita s-a îndrăgostit și de Anhise, prințul troian, căruia i-a dăruit în secret un fiu: pe Enea.  
                                                                                                    Larousse junior. Mitologia. 
 
1. Consultă un dicționar de mitologie, pentru a explica numele care apar menționate în fragmentul 

de mai sus: Uranus, Cronos, Hera, Atena, Persefona, Adonis, Anchise, Enea. 
2. Stabilește condiția fiecăruia dintre aceste personaje mitologice, grupându-le în patru categorii:  

 ■ zei; ■ semizei; ■ eroi; ■ muritori de rând.  
3. Alege un model comportamental identificat în textul de mai sus și prezintă-l în 80-100 cuvinte. 

În descrierea ta, te poți raporta la comportament, atitudini și sentimente, intenții etc.  

 
François Boucher, Venus și Adonis, ulei pe pânză (sec. al XVIII-lea) 

REDACTARE: 
 

INTERCULTURALITATE: 
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Material suport propus de:  

comunicării: 
 
• Recitește cu atenție textul B, pentru a răspunde la cerințele următoare: 
 
1. Identifică grupurile de sunete diftong și hiat în următoarele cuvinte:  

• „căsătoriei”; • „apariția”; • „adorau”; • „abia”; • „porumbei”; • „zeița”.  
2. Stabilește sensul cu care apare în text cuvântul „pecete”. Construiește ulterior un enunț în 

care acesta să fie folosit cu sens propriu, de bază.  
3. Explică valoarea stilistică a termenului „drăgălaș”, folosit pentru a-l desemna pe Adonis. 
4. Completează tabelul, grupând cuvintele din seria de mai jos în derivate și compuse: 

„astfel”, „preschimbat”, „primăvară”, „îndrăgostit”, „drăgălaș”, „răpus”: 
 

Cuvinte ...   
 

a. derivate b. compuse 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

  
5. Încercuiește varianta pe care o consideri corectă. În enunțul „Crescând, bebelușul drăgălaș 

a devenit un tânăr de o rară frumusețe.”, predicatul/predicatele sunt, în ordinea apariției: 
a) crescând și a devenit; 
b) crescând și a devenit un tânăr; 
c) a devenit un tânăr. 

6. Extrage, din text, un atribut genitival și un atribut prepozițional, realizate prin substantiv. 
7. Analizează, din punct de vedere morfologic, cuvintele subliniate în enunțul de mai jos, 

precizând și funcția lor sintactică: „Sosită în Olimp, Afrodita și-a ocupat locul firesc printre 
cei doisprezece mari zei.” 

8. Explică felul în care se realizează acordul adjectivului de întărire cu termenul regent, în 
exemplul următor: „Zeiță a frumuseții, a iubirii și a căsătoriei, frumoasa Afrodita a 
cunoscut ea însăși pasiuni tulburătoare”.  

9. Identifică, în enunțul dat, două raporturi sintactice de coordonare, precizând elementele 
prin care se realizează: „Apariția sa purta pecetea grației, a plăcerii și a dragostei.” 

10. Extrage, din text, la alegere, două forme verbale nepersonale (infinitv, participiu, gerunziu, 
supin), precizându-le. 
 
 
 

prof. dr. Andreea Nistor, Colegiul Național „Sfântul Sava”, București,  
colaborator al Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație 

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII: 
 


