
Mától áttérünk a szövegértési képességekre, azt kell megtanuljátok, hogyan vegyétek észre a 
szövegben a fő- és a másodlagos gondolatokat, hogy van felépítve egy folyamatos szöveg, milyen 
idő- és téregységek (szavak, mutatók) teszik érthetővé az olvasott szöveget. 
Kezdésnek, egy kis gyakorlat, hogy lássam mit tudtok magatoktól, mit értetek meg és szerdán kapjátok 
a konkrét magyarázatot, tanulni valót. 

 
Înțelegerea textului 

 
În zare se văd sate îngropate sub munţi de omăt. Singurul semn de viaţă în pustiul de zăpadă, care ne 
duce cu gândul la căldura din vetre, este fumul gros care iese din coşurile caselor. În curţile caselor, 
oameni, animale stau ascunse în locuri ferite de atingerea geroasă a iernii. Nici ţipenie de om nu se 
observă pe uliţele satelor adormite. Casele modeste de pe uliţa lăturalnică au fost zugrăvite şi ele în 
alb. Mai harnică decât de obicei, iarna a cernut suficientă zăpadă încât să acopere acoperişurile în 
întregime. Şindrilele caselor, coapte de soarele puternic al verii, supuse acum îngheţului, se află sub 
imperiul greutăţii stratului de nea. Nepăsător de zăpada ce ameninţă partea de sus a caselor, prin 
hornuri încadrate de omăt, fum gros se ridică liniştit spre cer. Acesta este un semn că gospodarii, 
speriaţi de gerul aspru al iernii, ard de zor lemne în sobele din case. Cu toate că peisajul merită admirat, 
niciun picior de om nu se vede pe uliţa încremenită în albul nesfârşit. Şi asta pentru că iarna nu a adus 
doar zăpadă grea, ci şi temperaturi mult sub limita îngheţului. 
 
1. Decideţi dacă enunţurile sunt adevărate sau false: 
 
Anul acesta a nins extrem de mult. 
Oamenii aprind focul la prânz. 
Acoperişul caselor este apăsat de greutatea zăpezii. 
Numai animalele îşi lasă urmele în nea. 
Priveliştea satului înzăpezit este o imagine fără pereche. 
 
2.Răspundeți la întrebările: 
 
Câtă zăpadă este în sat? 
Care este singurul semn de viaţă în pustiul de zăpadă? 
La ce ne gândim când vedem fumul gros? 
Unde stau vieţuitoarele ascunse? 
 
3. Transcrieți cuvintele în vocabular și învățați-le. 
 
coș, horn = kémény    zugrăvit, vopsit = festett 
ascuns = elrejtett    suficient = elégséges, elég 
ferit = védett     în întregime = teljesen, egészében 
geros = fagyos     nepăsător = érdektelen, közömbös, nemtörödő 
uliță = kisutca     a amenința = fenyegetni 
modest  = szerény    aspru = szigorú, kegyetlen 
lăturalnic = félreeső    de zor = hajnaltól 
a admira = csodálni    încremenit = megmeredt, megfagyott 
nesfârșit = végtelen    limită = határ (nem a határátkelő, hanem:  
       tűrőképesség határa, ereje vége, fagyhatár, 
       megyehatár; - nem kézzelfogható, konkrét 
       határvonal) 
 
A megoldást küldjétek emailen (emarosfoi@gmail.com), word vagy PDF (NEM FÉNYKÉP!) 
formátumban, hogy tudjam kijavítani és emailen küldöm a javítást vissza. 


