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FIȘA ELEVULUI 

CLASA A VIII-A  

 

 

1. Priviți imaginea de mai sus și precizați oral ce vă sugerează. 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

2. Citiți titlul textului de mai jos! Despre ce memorii credeți că va fi vorba?  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

3. Citiți textul doar în diagonală. Opriți-vă asupra numelor care apar în text. Ați aflat ceva în 

plus? 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 



 

 

 

 

4.Citiți primul enunț al fiecărui paragraf, apoi spuneți clasei ce ați aflat.  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

5. Citiți cu atenție următorul fragment preluat din opera literară Memorii de Mircea Eliade, 

apoi răspundeți la întrebări referitoare la conținutul textului. 

 

 

Memorii 

de Mircea Eliade 

 

„Totul m-a fermecat, la început, la liceu. Îmi plăcea mai ales pentru că la fiecare 

materie aveam alt profesor. M-a cucerit de la cea dintâi lecție, și a rămas preferatul meu până 

la moarte, câțiva ani mai târziu, Nicolae Moisescu, profesor de științe naturale. Era înalt, 

foarte slab, aproape uscat, și părea mai bătrân decât era pentru că avea părul și mustățile albe. 

Vorbea încet, rar, parcă și-ar fi economisit forțele, și vorbea plimbându-se prin fața băncilor, 

cu pași mici, ușori, întretăiați de scurte opriri ca să poată privi mai bine, adânc, în ochi, unul 

din elevi. Zâmbea după fiecare frază, parcă ar fi vrut să sublinieze punctual și pauza care 

trebuiau să o separe de fraza următoare. Întovărășea expunerea cu gesturi largi, leneșe, și 

atunci înțelegeai cât de perfect izbutiseră-și dozeze puțina energie de care dispunea. 

Avea acest obicei: venea cu microscopul în clasă și ne chema pe rând să privim, și 

apoi ne punea să desenăm pe tablă ce văzusem. Rareori unul dintre noi izbutea să reproducă, 

foarte aproximativ, acele stranii forme[...] pe care le descopeream, le abuream, le pierdeam și 

le descopeream din nou, învârtind încet șurubul microscopului. M-a remarcat, cred, pentru că 

mă număram printre cei care se dovediseră în stare să deseneze ce vedeau. De atunci nu m-a 

mai slăbit. Mă privea mereu în ochi, parcă mi-ar fi cerut părerea, îmi punea necontenit 

întrebări. Pe nesimțite m-am trezit că sunt anumite taine pe care le înțelegeam. Erau tainele 

acelei puteri misterioase pe care Moisescu o numea „Natura”. Înțelegeam de ce fluturele de 

pădure are aripile de culoarea scoarței de copac, de ce ariciul este prevăzut cu țepi, de ce 

bărbătușii atâtor păsări sunt mai exuberant împodobiți decât femelele. „Natura” făcuse toate 

acestea ca să-i camufleze, să-i apere, să-i selecționeze. 



 

 

 

 

Existau deci anumite legi pe care le puteai descifra – și atunci toate lucrurile căpătau 

înțeles și noimă. Lumea nu se mai arăta ca o aglomerare de vietăți și întâmplări fără legătură 

între ele, ci se dovedea a fi rezultatul unei voințe unice și irezistibile. Așa cum mi se releva ea 

din lecțiile lui Moisescu, „Natura” era însuflețită de un singur elan: acela de a crea viața și de 

a o menține, în pofida tuturor piedicilor și dezastrelor. 

În iarna aceea, am învățat ce înseamnă instinctele de conservare a individului și a 

speciei. Dar mai cu seamă am învățat să iubesc și să disting felurite animale, îndeosebi 

reptilele, batracienii și insectele. Nicolae Moisescu ni le arăta în planșe colorate, sau 

împăiate, sau conservate în borcane cu alcool, în insectare. Apoi, le-am contemplat, cu 

întreaga clasă, la Muzeul de Științe Naturale de la Șosea. Am revenit de atunci, cu 

regularitate, în fiecare duminică, toată iarna aceea. Și cu câtă nerăbdare n-am așteptat să se 

desprimăvăreze, ca să pot, în sfârșit, să pornesc după insecte în pădurile din jurul 

Bucureștiului... 

 

5.1. Care este persoana care l-a fermecat pe narator în liceu? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

5.2. Cum se comporta profesorul față de elevii săi? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

5.3. Prezentați sentimentele pe care Mircea Eliade le exprimă față de profesorul său de 

științele naturii. 

…………………………………………………………………………………………………..

..................................................................................................................................................... 

5.4. Când a învățat naratorul ce reprezintă instinctele de conservare ale individului? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

6. Dați sinonime contextuale pentru cuvintele: să selecționeze, m-a fermecat, adânc, a 

camufla, batracieni 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 



 

 

 

 

7. Alcătuiți un enunț în care să apară un omonim al cuvântului ochi(Mă privea mereu în ochi) 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

8. Identificați propozițiile subordonate din fragmentul subliniat 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

9. Numiți metodele pe care le utiliza profesorul la clasă. Care dintre ele vi se pare 

interesantă? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10. Scrieți o compunere de 10-15 rânduri în care să-ți exprimi opinia despre metodele de 

predare ale profesorului de științe. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



 

 

 

 

 

Cheia exercițiilor: 

 

5.1. Formularea unui enunț (de exemplu: Naratorul s-a simțit cucerit de la prima lecție de 

profesorul de științe naturale). 

5.2. Formularea unui enunț (de exemplu: Moisescu zâmbea după fiecare frază îndemnându-i 

pe elevii săi să privească la microscop). 

5.3. Formularea unui enunț (de exemplu Copilul se simte atras de la prima lecție de conduita 

profesorului său și își aduce aminte cu plăcere de orele sale). 

5.4. Formularea unui enunț (de exemplu În iarna aceea a învățat ce înseamnă instinctele de 

conservare ale individului). 

6.  să selecționeze – să trieze, să sorteze 

a fermecat – a încântat 

adânc – grav, lăuntric 

a camufla – a ascunde 

batracieni – amfibieni 

7. ochi al plitei: Am pus oala pe un ochi și-am așteptat să fiarbă. 

8. Dar mai cu seamă am învățat/să iubesc/și/să disting felurite animale, îndeosebi reptilele, 

batracienii și insectele./ 

1. PP 

2. P.S. + 1 

3. P.S. +2 

9. Metodele sunt: desenul pe tablă a ceea ce văzuseră elevii, folosirea microscopului etc. 

10. Formularea unei opinii personale în care să folosească unele adjective, verbe, structuri de 

exprimare a opiniei: cred, interesant/neinteresant, potrivit/nepotrivit, nou, banal/comun, 

atractiv/plictisitor etc; argumentarea prin explicații luate din text; respectarea fidelității față 

de textul dat. 


