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Radio    

de Herrad Meese 
 

  

În acest caiet găsiŃi în traducere: 

• sumarele episoadelor 

• EX.  indicaŃii privind exerciŃiile 

• casetele cu informaŃii de la începutul textelor-anexă: scenele audio, rezolvări, gramati-
că şi listă de cuvinte 

 

•  explicaŃiile gramaticale marcate cu acest simbol  
 
 
SemnificaŃia simbolurilor din sumarele episoadelor:  
 

 
InformaŃii 

Aici găsiŃi informaŃii despre conŃinu-
tul episoadelor, precum şi despre 
Ńară şi locuitorii ei. 

 
AscultaŃi! 

 

Aici găsiŃi informaŃii despre scenele 
auzite în cursul episoadelor şi aflaŃi 
pe care CD găsiŃi scenele.  

     

 
ÎnŃelegerea 
expresiilor 

Aici găsiŃi o privire de ansamblu 
referitoare la intenŃiile vorbitorilor şi 
la unele modalităŃi de exprimare.  

Recunoaşterea 
structurilor 

Aici faceŃi cunoştinŃă cu importante 
structuri gramaticale. 

     

 
Memorarea 
expresiilor 

Aici puteŃi exersa şi memora voca-
bularul. Tot aici găsiŃi o sistematiza-
re a modalităŃilor de exprimare 
importante pentru vocabularul 
dumneavoastră. 

 
PuŃin mai 

multă grama-
tică? 

Aici găsiŃi indicaŃii cu privire la 
structurile care apar în lecŃie, dar 
care vor fi sistematizate mai târziu.  

 

 
Test 

Aici puteŃi verifica ce ştiŃi şi ce-ar 
trebui să mai repetaŃi. 

 

 

Recomandări 

Aici găsiŃi recomandări privind mo-
dul de învăŃare şi recapitulare a 
unor expresii şi structuri gramatica-
le. 
 

Material auditiv şi de exerciŃiu pentru începători de Herrad 
Meese 

Traducerile pentru seria 1: Episoadele 1 – 26 
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PAG. 5 ���� TABEL SINOPTIC EPISODUL 1 
 

 InformaŃii  
Strategii de ascultare 
• FiŃi atenŃi la zgomote: Unde se desfăşoară 

scena? Ce face cineva? 
• FiŃi atenŃi la intonaŃie: Care e atmosfera sau 

dispoziŃia psihică? 
• ImaginaŃi-vă situaŃia. 
• FiŃi atenŃi la context. 
 

 AscultaŃi! 
����1 2 Scena 1: Un tânăr (Philipp) e pe drum cu 

maşina lui. 
����1 3 Scena 2: Philipp primeşte ceva de băut. 
����1 4  Scena 3: Philipp e în grădină şi ceva îl su-

pără. 
� Textele scenelor: PAG. 134 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• Saluturi: Hallo. Tag. Willkommen. 
• Întrebări: Was ist? Alles okay? 
• ExplicaŃii: Es gibt ... (Kaffee). Der Kaffee ist 

gut. 
• Cuvinte de mulŃumire: Okay, danke. 
• Exresii de entuziasm: Schön hier. Ist das 

schön! Einfach super hier! Natur pur! 

• Expresii de supărare: Schluss jetzt! Aufhören! 
 

 Memorarea expresiilor  
• Recomandări: 
Cel mai uşor mod de a învăŃa cuvinte este de a le 
reŃine împreună cu alte cuvinte. 
ÎnvăŃaŃi cuvintele în context. 
AlcătuiŃi propria dumneavoastră schemă Ńinând 
cont de modul în care puteŃi reŃine cel mai bine 
dumneavoastră cuvintele. 
 
EXERCIłII EPISODUL 1 
 
PAG. 6 EX. 1 AscultaŃi cele trei scene: Ce se 
întâmplă în Episodul 1? NumerotaŃi imaginile co-
respunzător desfăşurării acŃiunii . 
 
PAG. 6 EX. 2 GăsiŃi pentru fiecare imagine textul 
potrivit.  
 
PAG. 7 EX. 3 Ce nu se potriveşte, Ńinând cont de 
sens, în şir? ÎnsemnaŃi cu o cruciuliŃă. 
 
PAG. 7 EX. 4 OrdonaŃi cuvintele. 
 
PAG. 7 EX. 5 DescifraŃi cuvintele şi scrieŃi-le.  
 
PAG. 7 EX. 6 DespărŃiŃi cuvintele cu liniuŃe (|). 

ScrieŃi apoi propoziŃiile. 
 
PAG. 7 EX. 7 PuneŃi cuvintele care se potrivesc. 
 
PAG. 8 EX. 8 Cum reŃineŃi dumneavoastră optim 
cuvintele? OrdonaŃi cuvintele.  
 
PAG. 8 EX. 9 FormaŃi propoziŃii cu aceste cuvin-
te. ScrieŃi-le.. 
 
PAG. 9 ���� TABEL SINOPTIC EPISODUL 2 
 

 InformaŃii  
Strategii de ascultare 
• AtenŃie la cuvintele internaŃionale: Moment, 

Kaffee, ... 
• AtenŃie la numele proprii: Hanne Frisch, 

Philipp, Paula 
• AtenŃie la numele de oraşe: Berlin 
• AtenŃie la numele de locuri menŃionate în tex-

te, de ex. la ştiri 
 

 AscultaŃi! 
����1 5 Scena 1: Pe Philipp îl supără zgomotul şi 

deschide radioul. 
����1 6 Scena 2: Lui Philipp îi telefonează cineva. 
����1 7  Scena 3: Cuvinte internaŃionale . 
� Textele scenelor: PAG. 134 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• Saluturi: Guten Tag. 
• Întrebări: Wer? Was? 
• Pentru a ruga pe cineva să aibă răbdare: 

Einen Moment bitte. Ich komme sofort. 
• Pentru a identifica pe cineva: Paula von Radio 

D. 
• Cuvinte de scuză: Sorry. 

RecunoaşteŃi literele: alfabetul  

 Memorarea expresiilor  
• O recomandare: ImaginaŃi-vă situaŃia. 
 
EXERCIłII EPISODUL 2  
 
PAG. 10, EX. 1 AscultaŃi scena 1. Cum reacŃio-
nează Philipp? ÎnsemnaŃi cu o cruciuliŃă. 
 
PAG. 10, EX. 2 AscultaŃi scena 2. Cine ce spune? 
ÎnsemnaŃi cu o cruciuliŃă. 
 
PAG. 10, EX. 3 AscultaŃi cuvintele internaŃionale 
şi scenele. 1. MarcaŃi în coloana „Deutsch“ accen-
tul cuvintelor  2. ScrieŃi cuvintele în româneşte în 
tabel. 3. CunoaşteŃi şi alte cuvinte internaŃionale 
în limba germană? Ce semnificaŃie au ele? 
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PAG. 11, EX. 4 Cum ne prezentăm la telefon? 
 
PAG. 11, EX. 5 Care e contrariul? 
 
PAG. 11, EX. 6 Ce se potriveşte? 
 
PAG. 11, EX. 7 SubliniaŃi literele ca în exemplu. 
 
PAG. 12, EX. 8 ScrieŃi cuvintele în dreptul literelor 
sau sunetelor pe care le conŃin. 
 
PAG. 12, EX. 9 MarcaŃi cuvintele internaŃionale. 
ScrieŃi apoi cuvintele. 
 
PAG. 12, EX. 10 DescifraŃi cuvintele şi scrieŃi-le.  
 
PAG. 12, EX. 11  CompletaŃi cu cuvintele care 
lipsesc. 
 
PAG. 13, EX. 12 Cine ce spune? 
 
PAG. 14 ���� TABEL SINOPTIC EPISODUL 3  
 

 InformaŃii  
Strategii de ascultare 
• FiŃi atenŃi la cuvintele internaŃionale: 

Redakteurin, Professor 
• AscultaŃi întotdeauna mai întâi zgomotele 

pentru a deduce care e situaŃia. (De ex. tema 
„vremea”)  

 

 AscultaŃi! 
����1 8   Numele postului de radio 
����1 9  Echipa de la Radio D 
����1 10  Câteva personaje se prezintă. 
����1 11  Cuvinte internaŃionale 
����1 12  Ştiri: Vremea 
� Textele scenelor: PAG. 134 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• Pentru a ne prezenta: Ich heiße ... . Ich bin ... 

. Mein Name ist ... . Ich arbeite bei ... .  
• Pentru a ne scuza: Entschuldigung. 
 

 ReŃineŃi structurile! 
• Verbe:   

PoziŃia în propoziŃie (enunŃiativă)� A 1, PAG. 
163; C 4 1, PAG. 171 
Infinitiv: kommen, heißen, arbeiten � D 1 1, 
PAG. 171 
Conjugarea verbului: Persoana 1: ich komme, 
heiße, arbeite � D 1 2, PAG. 171 
Conjugarea verbului Persoanele 1. şi 3. ale 
verbului sein � D 1 6, PAG. 172 

 
 

 Memorarea expresiilor  
• O recomandare: FiŃi atenŃi întotdeauna la 

zgomote. În acest fel înŃelegeŃi mai bine situa-
Ńia şi puteŃi deduce sensul cuvintelor. 

 
EXERCIłII EPISODUL 3 
 
PAG. 15, EX. 1 Cum se numeşte postul de radio? 
 
PAG. 15, EX. 2 Echipa de la Radio D. AscultaŃi 
scenele şi ordonaŃi-le. Cine ce spune? NotaŃi cu 
A, B, C, D. 
 
PAG. 15, EX. 3 ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă.  
 
PAG. 16, EX. 4 AscultaŃi propoziŃiile. OrdonaŃi 
cuvintele. Care este ordinea corectă în propoziŃie? 
 
PAG. 16, EX. 5 CitiŃi cu voce tare. DespărŃiŃi pro-
poziŃiile cu liniuŃe (|). 
 
PAG. 16, EX. 6 ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 1. Ce nu 
se potriveşte ca sens? 2. Ce e greşit? 
 
PAG. 16, EX. 7 Ce se potriveşte? PuneŃi cuvinte 
în locurile libere. 
 
PAG. 16, EX. 8 MarcaŃi accentul cuvântului. 
 
PAG. 16, EX. 9 AscultaŃi scena. Ce cuvinte înŃe-
legeŃi? De ce? 
 
PAG. 17, EX. 10 PropoziŃie: Unde se află verbul? 
CompletaŃi enunŃurile din casetă. 
 
PAG. 17, EX. 11 Care este terminaŃia verbului la 
persoana 1 singular? CompletaŃi enunŃul din case-
tă.  
 
PAG. 17, EX. 12 sein: ScrieŃi formele verbului în 
tabel. 
 
PAG. 17, EX. 13 ScrieŃi formele corecte ale ver-
belor. 
 
PAG. 18, EX. 14 RezolvaŃi jocul. 
 
PAG. 19 ���� TABEL SINOPTIC EPISODUL 4  
 

 InformaŃii  
Strategii de ascultare 
• AtenŃie la cuvintele internaŃionale: Kollege, 

Maschine, Espresso 
• AtenŃie la timp (ora acŃiunii) 
 

 AscultaŃi! 
����1 13 Scena 1: În redacŃia de la Radio D, toŃi îl 

aşteaptă pe Philipp. 
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����1 14 Scena 2: Philipp nu le poate da de ştire, 
reuşeşte doar să lase un mesaj în cutia 
poştală a mobilului Paulei.  

����1 15  Seara târziu cineva telefonează la re-
dacŃie. Nu mai e acolo decât Josefine.  

����1 16  Cuvinte internaŃionale 
����1 17  Ora 
����1 18 Cifre 
� Textele scenelor: PAG. 135 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• Saluturi: Guten Tag. Guten Abend. Hallo. 
• Saluturi de despărŃire: Schönen Tag/Abend 

noch. Tschüss 
• Expresii de scuză: Tut mir Leid. 

Entschuldigung, es ist ja schon sehr spät. 
• Indignare: Ich weiß das (mal wieder) nicht. 
• InformaŃii: Hier ist Philipp. Hier ist die Mailbox 

von ... . Ich bin noch in München. Der Kaffee 
ist fertig. Nein, der ist nicht da. Wann? Um elf 
Uhr. 

 

 ReŃineŃi structurile! 
• Verbe 

Conjugarea verbului: TerminaŃia -en: la infinitiv,  
la persoana 1 plural (wir), la persoana a 3-a plu-
ral (Philipp şi Paula) � D 1 2, PAG. 171 
Conjugarea verbului sein: ich bin/das ist/ihr 

seid� D 1 6, PAG. 172 

NegaŃia verbelor cu nicht � D 1 19, PAG. 176,  
C 1 5, PAG. 169 
 

 Memorarea expresiilor  
• Cifre, ora: Wann? � Um ein Uhr. 
 

 Test  
VerificaŃi-vă:  
Ce ştiŃi bine? Ce doriŃi să repetaŃi sau să aprofun-
daŃi? Ce n-aŃi înŃeles? 
 
EXERCIłII EPISODUL 4 
 
PAG. 20, EX. 1 AscultaŃi scena 1. Cine ce zice? 
ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă, 
 
PAG. 20, EX. 2 AscultaŃi scena 2. Care e ordinea 
corectă? NumerotaŃi. 
 
PAG. 20, EX. 3 AscultaŃi scena 3. Care e ordinea 
corectă? NumerotaŃi. 
 
PAG. 20, EX. 4 AscultaŃi scena 4. Care sunt cu-
vintele internaŃionale? 
 
PAG. 21, EX. 5 SalutaŃi la întâlnire şi la despărŃi-
re. ScrieŃi saluturile în coloana potrivită. 

 
PAG. 21, EX. 6 Când? CompletaŃi. 
 
PAG. 21, EX. 7 PuneŃi cuvintele. 
 
PAG. 21, EX. 8 Ce se potriveşte ca sens? Însem-
naŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 22, EX. 9 OrdonaŃi propoziŃiile în coloana Ja 
sau Nein.  
 
PAG. 22, EX. 10 sein: PuneŃi formele potrivite ale 
verbelor. 
 
PAG. 22, EX. 11 Care e terminaŃia verbului? 
CompletaŃi enunŃurile din casetă.. 
 
PAG. 22, EX. 12 OrdonaŃi cuvintele. Care este 
ordinea corectă în propoziŃie? 
 
PAG. 23, EX. 13  AscultaŃi cifrele. CitiŃi-le apoi cu 
voce tare. 
 
PAG. 23, EX. 14 Când? ScrieŃi ora. 
 
PAG. 23, Test: CompletaŃi. 
 
PAG. 24 ���� TABEL SINOPTIC Episodul 5 
 

 InformaŃii  

Regele Ludovic II al Bavariei (1854 – 1866) a 
fost un rege neobişnuit: El sprijinea artele şi a 
construit castele de vis. Unul dintre aceste caste-
le este Neuschwanstein. Regele Ludovic e su-
pranumit până astăzi „regele de basm”. 
 

 AscultaŃi! 
����1 19 Mai e cineva la Radio D. 
����1 20 Philipp şi Paula au primit o misiune: Se 

zice că regele Ludovic mai trăieşte. 
����1 21  Scena 1: Philipp soseşte la redacŃia 

Radio D. 
����1 22  Scena 2: O întâlnire ciudată în castelul 

Neuschwanstein. 
� Textele scenelor: PAG. 135 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• Pentru a prezenta pe cineva: Das ist Ayhan. 
• Pentru a afla cine e cineva: Wer ist das? 
• Pentru a afla ce e ceva: Was ist das? 
• Pentru a afla unde: Wo bist du? 
• Pentru a afla Ńara de origine: Du kommst aus 

der Türkei? 

• Pentru a exprima mirare: mysteriös – sehr 
mysteriös 
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 ReŃineŃi structurile! 

• Verbe:   
PoziŃia în întrebări cu W � A 2, PAG. 163; C 
4 1, PAG. 171 
Conjugarea verbelor. Persoanele 2. + 3. sin-
gular: terminaŃiile –st, -t: Kommst du? König 

Ludovic lebt.� D 1 2, PAG.171 
Conjugarea verbului sein: du bist � D 1 6, 
PAG.172 

• Întrebări cu W, Pronume şi adverbe interoga-
tive   
wer? wo? was? wann? � D 6, PAG. 182 

 

 Memorarea expresiilor  
• Formare de cuvinte: 

Profesii: Sustantive  + in = forma feminină: 
 Redakteur    � Redakteurin 

 
EXERCIłII EPISODUL 5 
 
PAG. 24, EX. 1 Ce ştiŃi despre regele Ludovic? 
CitiŃi şi informaŃiile de la PAG. 24. 
 
PAG. 25, EX. 2 AscultaŃi scena: Mai e cineva la 
Radio D. Cum se numeşte? 
 
PAG. 26, EX. 3 Paula şi Philipp trebuie să facă o 
anchetă. Despre ce? AscultaŃi misiunea dată de 
Compu. 
 
PAG. 26, EX. 4 AscultaŃi Scena 1. Ce auziŃi? Ce 
nu auziŃi? ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 26, EX. 5 AscultaŃi Scena 2. Regele Ludovic 
şi ... ? CompletaŃi cu cuvântul ce lipseşte. 
 
PAG. 26, EX. 6 Ce răspuns se potriveşte ? LegaŃi 
cu săgeŃi întrebările cu răspunsurile potrivite. 
 
PAG. 26, EX. 7 Ce propoziŃie sau cuvânt nu se 
potriveşte în şir? ŞtergeŃi-le cu o linie. 
 
PAG. 27, EX. 8 Ce pronume sau adverb interoga-
tiv se potriveşte? CompletaŃi. 
 
PAG. 27, EX. 9 Întrebare cu W: Unde stă verbul ? 
CompletaŃi enunŃul din casetă. 
 
PAG. 27, EX. 10 Care e terminaŃia verbului?. 
CompletaŃi enunŃul din casetă. 
PAG. 27, EX. 11 CompletaŃi cu formele potrivite 
ale lui sein sau cu terminaŃiile verbului.. 
 
PAG. 28, EX. 12 FormaŃi cuvinte. CompletaŃi cu 
cuvintele care lipsesc. 
 
PAG. 28, EX. 13 Ce cuvinte lipsesc? CompletaŃi. 
ScrieŃi apoi cuvintele în pătrăŃele. Care e cuvân-
tul-soluŃie? 

PAG. 29 ���� TABEL SINOPTIC EPISODUL 6 
 

 InformaŃii  
În legătură cu circumstanŃele morŃii regelui Ludo-
vic II. (� 1866) se fac speculaŃii şi există până 
astăzi păreri diferite. 
 
Strategie de ascultare 
• DeduceŃi din zgomote ce se întâmplă. 
 

 AscultaŃi! 
����1 23 Scena 1: Philipp şi Paula sunt la castelul 

Neuschwanstein. 
����1 24 Scena 2: Aşa s-ar fi putut petrece moar-

tea regelui Ludovic . 
����1 25  Scena 3: Dar moartea regelui Ludovic s-

ar fi putut petrece şi aşa.. 
����1 26 Pronumele du şi Sie 
����1 27 Particulele modale denn şi doch  
� Textele scenelor: PAG. 136 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• Întrebări: Wer sind Sie? Was machen Sie 

denn? Wie bitte? Alles klar? 
• Pentru a ne interesa de cineva: Wie geht es 

Ihnen? 
• Pentru a exprima suprindere: Das ist doch ... 
• Verbe urmate de prepoziŃii (warten auf ...) 
• Cifre care indică ani 
 

 ReŃineŃi structuri 

• Verbe:   
Conjugarea verbelor. Persoana a 2-a singular  
Adresarea familiară cu du: Was machst du?  
Adresarea politicoasă cu Sie: Was machen 
Sie?  
� D 1 2, PAG. 171 

TerminaŃiile -est, -et se adaugă la rădăcina 
verbului cu –t la persoanele a 2-a şi a 3-a sin-
gular: arbeiten: du arbeitest, er arbeitet � D 1 
3, PAG. 172 
Conjugarea verbului sein: Wer sind Sie? � D 1 
6, PAG. 172 

• Particulele modale doch, denn � D 9 1, PAG. 
184 

• Articolul hotărât (nominativ) der �D 2 1, 
PAG. 177 

 

 Memorarea expresiilor  
Data: Wann? Am 13.6.1886. 

Cifra  
Data 
1800 - eintausendachthundert 
achtzehnhundert 
2004 - zweitausendvier 
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EXERCIłII EPISODUL 6 
 
PAG. 30, EX. 1 Ce imagine se potriveşte cu ce 

scenă? AscultaŃi şi numerotaŃi. 
 
PAG. 30, EX. 2 Ce afirmă omul? ScrieŃi propozi-
Ńia. 
 
PAG. 31, EX. 3 Cum sună propoziŃiile? DescifraŃi 
cuvintele şi scrieŃi-le. 
 
PAG. 31, EX. 4 Ce prepoziŃii depind de ce verbe? 
ScrieŃi-le. 
 
PAG. 31, EX. 5 Von: Ce se potriveşte ca sens? 
TrageŃi linii. 
. 
PAG. 31, EX. 6 Wann? Cifre ce indică ani. 1. Cum 
se pronunŃă anii în limba română? 2. Regele Lu-
dovic a murit în 1886. CitiŃi anul cu voce tare. 
 
PAG. 32, EX. 7 Când auziŃi pronumele Sie, când 
pronumele du? CompletaŃi. 
 
PAG. 32, EX. 8 CompletaŃi cu formele corecte ale 
verbelor. 
 
PAG. 32, EX. 9 Lipseşte aici un articol: Da (+) sau 
nu (-)? 
 
PAG. 33, EX. 10 AscultaŃi cele două declaraŃii. 
ScrieŃi. Când se pune doch? Când se pune denn? 
 
PAG. 33, EX. 11 Particule: doch sau denn? Pro-
nunŃaŃi cu voce tare. 
 
PAG. 33, EX. 12 Wann? CitiŃi data în germană. 
 
PAG. 34 ���� TABEL SINOPTIC EPISODUL 7 
 

 InformaŃii  
Sisi, viitoarea împărăteasă a Austriei, a fost mulŃi 
ani o prietenă apropiată a regelui Ludovic. 
 
Strategii de ascultare 

• DeduceŃi din zgomote ce vrea să facă cineva.  
• DeduceŃi din cuvintele internaŃionale ce îi 

place cuiva. 
 

 AscultaŃi! 
����1 28 Scena 1: Regele Ludovic la plimbare cu 

sania. 
����1 29 Scena 2: Dansează cu adorata Sisi. 
����1 30  Scena 3: o masă de o construcŃie speci-

ală 
����1 31 AnunŃ de la Compu 
����1 32 PropoziŃia imperativă 
� Textele scenelor: PAG. 136 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• Pentru a nega ceva: Das stimmt nicht. 
• Pentru a exprima consimŃământ: Ja, gern. 
• Pentru a îndemna sau invita: Kommen Sie. 

Schauen Sie mal. Tanzen wir. Los geht’s! 
• Pentru a exprima preferinŃe: Ich liebe ... (die 

Natur/die Musik von ...) 
• Întrebări: Wie geht das? Woher kommt ..?  

–  din ... (aus Berlin, aus der Türkei) 
– de la ... (Persoane: von Philipp, DirecŃie: 
von unten) 

 

 ReŃineŃi structuri 

• Pronumele personal, persoana a 3-a  singu-
lar: er  
(der Tisch/ Philipp) � D 3 2, PAG. 180 

• PropoziŃia imperativă:  
Persoana 1 plural (Tanzen wir.)  
Persoana a 2-a singular şi plural, forma de 
politeŃe (Kommen Sie.) � A 4, PAG. 164, D 1 
5, PAG. 172 
PoziŃia verbului în propoziŃia imperativă �C 3, 
PAG. 170 

• Articolul hotărât (Nominativ): der, die � D 2 
1, PAG. 177 

 

 Memorarea expresiilor  
• O recomandare: ÎnvăŃaŃi întotdeauna cuvinte-

le împreună cu articolul. 
• Adverbe de timp: jetzt, gleich, später 
 
EXERCIłII EPISODUL 7 
 
PAG. 35, EX. 1 Ce cuvânt se potriveşte la ce 
imagine? 
 
PAG. 35, EX. 2 1. AscultaŃi scenele 1, 2 şi 3. Ce 
fotografii se potrivesc cu scenele? 2. Ce propoziŃii 
apar în scenele 1, 2 şi 3? ÎnsemnaŃi-le cu o cru-
ciuliŃă.. 
 
PAG. 36, EX. 3 AscultaŃi: Ce spune Compu? În-
semnaŃi cu o cruciuliŃă. 
 
PAG. 36, EX. 4 De unde: von sau aus? PuneŃi 
cuvintele şi pronunŃaŃi-le cu voce tare. 
 
PAG. 36, EX. 5 PuneŃi verbele acolo unde se 
potrivesc. 
 
PAG. 36, EX. 6 AlegeŃi câteva verbe din exerciŃiul 
5 şi formulaŃi cu ele propoziŃii enunŃiative sau în-
trebări. 
 
PAG. 37, EX. 7 La cine se referă er? ÎnsemnaŃi. 
 
PAG. 37, EX. 8 Unde se potriveşte pronumele er? 
CitiŃi propoziŃiile cu voce tare. 
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PAG. 37, EX. 9 AscultaŃi. Unde stă verbul în pro-
poziŃia imperativă? 
 
PAG. 37, EX. 10 OrdonaŃi cuvintele şi formulaŃi 
propoziŃii imperative. PronunŃaŃi-le cu voce tare. 
 
PAG. 38, EX. 11 CăutaŃi substantivele articulate şi 
scrieŃi-le în coloana potrivită. 
 
PAG. 38, EX. 12 OrdonaŃi cronologic indicaŃiile de 
timp. 
 
PAG. 39 ���� TABEL SINOPTIC EPISODUL 8  
 

 InformaŃii  
Paula şi Philipp sunt încă la castelul 
Neuschwanstein şi vorbesc cu un om care afirmă 
că el e regele Ludovic. Dar Paula are o idee... 
 
Strategii de ascultare 
• DeduceŃi din cuvintele internaŃionale ce îi 

place cuiva şi pentru ce se face reclamă 
• AtenŃie la cuvinte înrudite (Familie de cuvin-

te/câmp lexical/semantic)) 
 

 AscultaŃi! 
����1 33 Scena 1: Philipp şi Paula sunt încă la 

castel. 
����1 34 Scena 2: Paula aude la radio un spot 

publicitar. 
����1 35  Scena 3: Paula e furioasă pe ea însăşi. 
����1 36  ConjuncŃia aber 
����1 37  Articole 
� Textele scenelor: PAG. 136f. 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• A afirma ceva: König Ludovic ist tot. 
• A afirma contrariul: Aber ich lebe. 
• Întrebări: Sie sind .. (König Ludovic)? Hallo, ist 

da jemand? 
• Pentru a exprima ceva petrecut în trecut: Wie 

war es ... (in Neuschwanstein)? 
• Pentru a exprima preferinŃe: Ich liebe ... (die 

Musik/die Natur). 

• Pentru a manifesta interes: Das ist ja 
interessant. 

• Autoapreciere: Ich bin ja ... (blöd). 
 

 ReŃineŃi structuri 

• Articolul hotărât (nominativ): das � D 2 1, 
PAG. 177 

• Articolul hotărât (acuzativ): den, die, das � D 
2 2, PAG. 177 

• Acuzativul după verbe, de ex. lieben, sehen, 
kennen � B 6, PAG. 167 

• Verbe: Pronume personale şi terminaŃiile ver-
belor – Tabel sinoptic �D 1 2, PAG. 171 

• Pronume: jemand � D 3 4, PAG. 181 
 

 Memorarea expresiilor  
• Luni 
• Recomandări: ÎnvăŃaŃi cuvinte şi contrariul 

lor: klar sein  ↔↔↔↔ mysteriös sein 
ReŃineŃi cuvintele împreună cu cuvinte înrudi-
te!: Schauspieler –  spielen 

 
EXERCIłII EPISODUL 8 
 
PAG. 40, EX. 1 AscultaŃi scena 1. Ce spune şi ce 
nu spune omul ? ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă: ja sau 
nein. 
 
PAG. 40, EX. 2 AscultaŃi scena a 2-a. MarcaŃi cu 
cruciuliŃă ce spune Paula, ce spune Ayhan şi ce 
se spune în spotul publicitar. 
 
PAG. 40, EX. 3 AscultaŃi scena a 3-a. Ce spune 
Paula? ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 40, EX. 4 Cum se leagă prin conŃinut cele 
trei scene? PuneŃi cuvintele în propoziŃii. 
 
PAG. 41, EX. 5 Ce formă a verbului exprimă tre-
cutul? ScrieŃi-o în oval. 
 
PAG. 41, EX. 6 AscultaŃi şi însemnaŃi cuvântul ce 
exprimă contrariul. PronunŃaŃi apoi cu voce tare 
propoziŃiile astfel completate.  
 
PAG. 41, EX. 7 Care sunt antonimele? IndicaŃi-le 
cu săgeŃi. 
 
PAG. 41, EX. 8 Ce cuvinte sunt înrudite? ScrieŃi-
le în tabel. 
 
PAG. 42, EX. 9 ScrieŃi articolul neutru în tabel. 
 
PAG. 42, EX. 10 AscultaŃi cele două propoziŃii. 
CompletaŃi cu articolele lipsă şi comparaŃi-le. 
 
PAG. 42, EX. 11 Das, die sau den? FormaŃi pro-
poziŃii. 
 
PAG. 43, EX. 12 Cum reŃineŃi optim dumneavoas-
tră cuvintele derivate? ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 43, EX. 13 OrdonaŃi cronologic lunile. 
 
PAG. 44 ���� TABEL SINOPTIC EPISODUL 9  
 

 InformaŃii  
Paula e la Berlin şi resimte lipsa lui Philipp. El e la 
München şi descoperă în ziar că există un muzi-
cal despre regele Ludovic, la castelul 
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Neuschwanstein. Pleacă acolo împreună cu alŃi 
turişti. 
 
Strategii de ascultare 
• DeduceŃi ascultând atmosfera anumitor situa-

Ńii. 
• FaceŃi desoebire între informaŃiile noi şi cele 

deja cunoscute. 
• IdentificaŃi limba germană printre celelalte 

limbi. 

 AscultaŃi! 
����1 38 Scena 1: Paula încearcă zadarnic să-l 

găsească la telefon pe Philipp. 
����1 39 Scena 2: Philipp e într-o cafenea din 

München  
����1 40  Scena 3: Compu ştie că Philipp a rămas 

blocat într-un ambuteiaj. 
����1 41  Turişti din autocar 
����1 42  Philipp ia interviuri unor turişti. 
����1 43  Rapul cu nichts 

� Textele scenelor: PAG. 137 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• Pentru a exprima păreri: Bin ich blöd! Das ist 

ja interessant/ ... 
• Întrebări: Was machst du? Wo bist du? Wo ist 

eigentlich ...? Gibt es hier ...? 
• Pentru a exprima neînŃelegere: Ich verstehe 

(überhaupt) nichts. 
 

 ReŃineŃi structuri 

• NegaŃie: nichts � D 3 4, PAG. 181 

• Verbe care necesită determinante (subiect, 
complemente) � B 2, PAG. 166 

• Determinant în nominativ (nume predicativ): Er 
heißt Philipp. Er ist Redakteur. � B 5, PAG. 
166 

• Determinant în acuzativ (complement direct): 
Er versteht den Mann. � B 6, PAG. 167 

 

 Memorarea expresiilor  
• Legătura între substantiv şi verb: eine Tour 

machen 

 
EXERCIłII EPISODUL 9 
 
PAG. 45, EX. 1 AscultaŃi cele trei scene. ScrieŃi în 
dreptul fiecărei propoziŃii în ce scenă aŃi auzit-o.  
 
PAG. 45, EX. 2 Ce s-a petrecut în Episodul 9? 
ScrieŃi cuvintele ce se potrivesc cu imaginile. 
 
PAG. 45, EX.3 Turişti în autocar. Ce limbi auziŃi? 
ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 
 

PAG. 45, EX. 4 AuziŃi cuvinte în engleză şi fran-
ceză. Care sunt cuvintele germane corespunză-
toare? 
 
PAG. 46, EX. 5 Ce se potriveşte, ca sens? Indi-
caŃi cu săgeŃi. 
 
PAG. 46, EX. 6 AŃi primit informaŃii. Care sunt 
exacte? ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 46, EX. 7 RezolvaŃi jocul. 
 
PAG. 46, EX. 8 FormaŃi propoziŃii şi citiŃi-le cu 
voce tare. 
 
PAG. 47, EX. 9 Ce e greşit aici? ScrieŃi propoziŃia 
corect. 
 
PAG. 47, EX. 10 AscultaŃi „nichts-RAP“-ul. Pro-
nunŃaŃi şi dumneavoastră concomitent, cu voce 
tare. 
 
PAG. 47, EX. 11 Ce completări se potrivesc? 
PuneŃi-le corect. 
 
PAG. 47, EX. 12 Ce propoziŃii puteŃi forma? 
 
PAG. 47, EX. 13 Ce determinant puteŃi pune în 
loc de den Mann? ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă determi-
nantele potrivite. 
 
PAG. 48, EX. 14 FormulaŃi întrebări şi daŃi răs-
punsurile cu voce tare. 
 
PAG. 48, EX. 15 Ce se potriveşte împreună? 
ScrieŃi. FormulaŃi apoi întrebări. 
 
PAG. 48, EX. 16 Ce se potriveşte împreună? 
ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 49 ���� TABEL SINOPTIC Episodul 10 
 

 InformaŃii  
Într-un restaurant ce Ńine de teatrul muzical, 
Philipp întâlneşte un om a cărui voce i se pare 
foarte cunoscută. 
Iar în redacŃia de la Radio D apare un oaspete 
neaşteptat, o bufniŃă. Ea a fost în castelul 
Neuschwanstein, a făcut acolo remarci enigmatice 
despre regele Ludovic şi după aceea trebuie să fi 
zburat, complet neobservată, cu Paula, la redacŃia 
Radio D. 
 
Strategii de ascultare 
• DeduceŃi conŃinutul unei rugăminŃi din cuvân-

tul internaŃional. 
• AtribuiŃi reacŃiile la o întâmplare neobişnuită 

anumitor persoane.  

 AscultaŃi! 
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����1 44 Scena 1: La muzical, Philipp întâlneşte 
un om... 

����1 45 Scena 2: O bufniŃă primeşte un nume. 
����1 46  Scena 3: Josefine e surprinsă. 
� Textele scenelor: PAG. 137f. 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• Întrebări: Bekomme ich ein Interview? Wer ist 

das denn? Was macht die Eule hier? Du 
verstehst alles? 

• Pentru a nega ceva: Das weiß ich nicht. Das 
glaube ich nicht. 

• Pentru a exprima o opinie: Das  ... (Musical) 
ist wirklich ... (wunderbar). 

 

 ReŃineŃi structuri 

• NegaŃia lângă verb: nicht  � D 1 19, PAG. 
176 

• PoziŃia lui nicht în propoziŃie � C 1 5, PAG. 
169 

 

 Memorarea expresiilor  

Pronume şi adverbe interogative: wer? was? wen? 
wie? wo? wohin? woher? wann? 

• O recomandare: Cu ajutorul pronumelor şi 
adverbelor interogative puteŃi pune întrebări 
referitoare la părŃi de propoziŃie. De ex. cu 
wer? pentru a afla subiectul. 

 
EXERCIłII EPISODUL 10 
 
PAG. 50, EX. 1 AscultaŃi scena 1. Cine ce spune? 
ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 50, EX. 2 AscultaŃi scena 2. CompletaŃi cu 
cuvintele care lipsesc. 
 
PAG. 50, EX. 3 AscultaŃi scena 3. Care e ordinea 
corectă a replicilor? NumerotaŃi-le. ScrieŃi apoi din 
nou dialogul. 
 
PAG. 51, EX. 4 Ce se potriveşte împreună? Scri-
eŃi a, b, c, d sau e. 
 
PAG. 51, EX. 5 1. PuneŃi cuvintele potrivite. Scri-
eŃi-le. 2. Din propoziŃie lipsesc cuvinte. Care? Din 
ce loc? ScrieŃi propoziŃiile complete. 
 
PAG. 51, EX. 6 1. FormaŃi cuvinte: Care sunt cele 
6 cuvinte? ScrieŃi-le. 2. AlegeŃi cuvinte, apoi îm-
părŃiŃi-le în silabe. 
 
PAG. 52, EX. 7  DescifraŃi cuvântul, pronunŃaŃi 
propoziŃiile cu voce tare. 
 
PAG. 52, EX. 8 Unde stă nicht în propoziŃie? 
CompletaŃi regula. 

 
PAG. 52, EX. 9 PronunŃaŃi propoziŃiile cu nicht. 

 
PAG. 52, EX. 10 OrdonaŃi cuvintele. Care e ordi-
nea corectă? ScrieŃi propoziŃiile. 
 
PAG. 52, EX. 11 PuneŃi întrebări pentru a afla 
subiectul din propoziŃiile 1 şi 4 ale EX. 10. 
 
PAG. 53, EX. 12 PuneŃi pronumele sau adverbele 
interogative. 
 
PAG. 53, EX. 13 PuneŃi întrebări pentru a primi ca 
răspuns determinanŃii marcaŃi. PronunŃaŃi cu voce 
tare. 
 
PAG. 53, EX. 14 RăspundeŃi la întrebări. 
 
PAG. 54 ���� TABEL SINOPTIC EPISODUL 11 
 

 InformaŃii  
Compu face cercetări pentru a afla semnificaŃia 
numelui Eulalia. Colegul de la secŃia spaniolă  
cunoaşte o sfântă şi martiră cu numele Santa 
Eulalia. 
 
Strategie de ascultare 

DeduceŃi semnificaŃia unui nume din context şi din 
cuvintele internaŃionale.  

 AscultaŃi! 
����1 47 Scena 1: Josefine se împrieteneşte cu 

Eulalia. 
����1 48 Scena 2: Compu caută semnificaŃia 

numelui Eulalia. 
����1 49  Scena 3: Colegul de la secŃia spaniolă 

cunoaşte şi el o Eulalia. 
����1 50  Accentele în propoziŃie 
� Textele scenelor: PAG. 138 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• Întrebări: Was machst du da? Woher kommt 

dein Name? Woher weißt du das? Stimmt 
das? Bist du wirklich eine Eule? 

• Pentru a exprima opinii: Das klingt sehr 
schön. Das weißt du doch. Aber ich weiß nicht 
alles. 

• alles sau nichts? 
• łara – oamenii – limba (Deutschland – 

Deutsche – Deutsch) 
 

 ReŃineŃi structuri 

• PropoziŃii interogative cu pronume interogati-
ve: Was machst du?  
� A 2, PAG. 163 
fără pronume interogative: Stimmt das?  
� A 3, PAG. 164 
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• PropoziŃii interogative şi poziŃia verbului  
�C 4 1 + 2, PAG. 171 

• Articolul posesiv: dein, deine � D 2 9, PAG. 
179 

 

 Memorarea expresiilor  

• FormaŃi cuvinte: 
RecunoaşteŃi sufixele adjectivale şi folosiŃi-le: 
griechisch, ruhig, endlich, amüsant. 

 
EXERCIłII EPISODUL 11 
 
PAG. 55, EX. 1 AscultaŃi scena 1. PuneŃi cuvintele 
potrivite. 
 
PAG. 55, EX. 2 AscultaŃi scena 2. Ce înseamnă 
Eulalia? ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 55, EX. 3 AscultaŃi scena 3. Ce spune 
Carlos? ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 55, EX. 4 AscultaŃi. MarcaŃi cuvintele cu 
accentul principal. 
 
PAG. 55, EX. 5 Ce aŃi auzit? LegaŃi cu săgeŃi. 
 
PAG. 56, EX. 6 PuneŃi pronumele sau adverbele 
interogative potrivite. FormulaŃi în gând răspunsu-
rile. 
 
PAG. 56, EX. 7 1. PuneŃi alles – nichts pe treptele 
corespunzătoare. 2. Ce se potriveşte: alles sau 
nichts? 
 
PAG. 56, EX. 8 1. CompletaŃi. 2. ŞtiŃi cum se nu-
meşte în germană Ńara dumneavoastră ? ScrieŃi. 
 
PAG. 57, EX. 9 PuneŃi cuvintele în ordinea corec-
tă. Ce stă pe poziŃia �, ce pe poziŃia �? ScrieŃi 
cuvintele în tabel. 
 
PAG. 57, EX. 10 1. PuneŃi formele corecte ale 
verbelor 2. Cum puteŃi răspunde? 
 
PAG. 57, EX. 11 ComparaŃi întrebările. Comple-
taŃi regula. 
 
PAG. 57, EX. 12 FormulaŃi întrebări. PronunŃaŃi-le 
cu voce tare. 
 
PAG. 58, EX. 13 AtribuiŃi cinci cuvinte Eulaliei.  
 
PAG. 58, EX. 14 PuneŃi cuvintele care lipsesc. 
 
PAG. 58, EX. 15 FormaŃi cuvinte. 1. Ce sufixe se 
potrivesc adjectivelor? 2. AdăugaŃi adjectivelor 
terminaŃiile potrivite. ScrieŃi-le. 
EXERCIłII EPISODUL 12 
 

PAG. 59, EX. CăutaŃi cuvintele internaŃionale. 
ScrieŃi apoi cuvintele potrivite în propoziŃii. 
 
PAG. 59, EX. 2 Ce se potriveşte ca sens împreu-
nă? ScrieŃi. 
 
PAG. 59, EX. 3 Ce răspuns se potriveşte? Însem-
naŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 60, EX. 4 du sau Sie? FormulaŃi întrebările.  
 
PAG. 60, EX. 5 Ce mai puteŃi spune? ScrieŃi. 
 
PAG. 60, EX. 6 PrezentaŃi-vă. 
 
PAG. 60, EX. 7 PronunŃaŃi cifrele cu voce tare. 
 
PAG. 61, EX. 8 CompletaŃi cu literele care lipsesc. 
PronunŃaŃi cuvintele cu voce tare. 
 
PAG. 61, EX. 9 Ce particule modale se potrivesc 
ca sens? ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 61, EX. 10 FormaŃi cuvinte: AlcătuiŃi forma 
feminină. ScrieŃi-le. 
 
PAG. 61, EX. 11 FormaŃi cuvinte: Ce sufixe se 
potrivesc? ScrieŃi-le. 
 
PAG. 61, EX. 12 Ce fel de propoziŃii sunt aces-
tea? ScrieŃi: A pentru propoziŃiile enunŃiative, I 
pentru cele imperative, W pentru întrebări cu W, 
J/N pentru întrebări cu răspuns Ja/Nein. 
 
PAG. 62, EX. 13 ScrieŃi propoziŃiile în tabel. (E. = 
determinant). 
 
PAG. 62, EX. 14 OrdonaŃi cuvintele: Care este 
ordinea corectă ? ScrieŃi. 
 
PAG. 62, EX. 15 FormulaŃi propoziŃii cu formele 
corecte ale verbelor. CitiŃi propoziŃiile cu voce 
tare. 
 
PAG. 63 ���� TABEL SINOPTIC EPISODUL 13 
 

 InformaŃii  
 
Paula şi Philipp au o nouă misiune şi au plecat în 
Pădurea Neagră. Acolo se sărbătoreşte carnava-
lul. Pe străzi e multă lume, mulŃi bărbaŃi poartă 
măşti de vrăjitoare. Vrăjitoarele înconjoară maşina 
lui Philipp şi a Paulei. 
Carnaval: 
Ultimele trei zile ale carnavalului se sărbătoresc, 
în unele regiuni din Germania, cu mare fast  – cu 
procesiuni de Rosenmontag. În Pădurea Neagră 
(de ex. la Gengenbach) bărbaŃii se costumează 
ca vrăjitoare. 
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Strategii de ascultare 
• DeduceŃi din intonaŃie şi cuvinte internaŃionale 

care este atmosfera. 
• DistingeŃi părŃile unui cuvânt compus. 
 

 AscultaŃi! 
����1 51 Scena 1: Carnaval: Philipp şi-a pus o 

mască de vrăjitoare. 
����1 52 Compu transmite o însărcinare. 
����1 53  Scena 2: Philipp şi Paula sunt în tumul-

tul carnavalului. 
� Textele scenelor: PAG. 138f. 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• Întrebări: Was ist denn mit dir los? 
• ReacŃii la întrebări: Heute ist doch ... 

(Rosenmontag) 
Zilele săptămânii: Montag, ... 

• DespărŃiŃi cuvintele compuse: die 

Telefonnummer � das Telefon + die Nummer 
 

 ReŃineŃi structuri 

• Determinant sau complement pe poziŃia ���� în 
propoziŃie: Heute bin ich eine Hexe.� C 1  2 
+ 4 , PAG. 168f. 

• Pluralul substantivelor cu -s sau -n: das Auto, 

die Autos; die Hexe, die Hexen � D 2 7, 
PAG. 178 

 

 Memorarea expresiilor  
• ScrieŃi corect cuvintele şi propoziŃiile cifrate. 
 
EXERCIłII EPISODUL 13 
 
PAG. 64, EX. 1 Ce asociaŃi cu cuvântul „carna-
val”? ScrieŃi cuvintele în germană şi română. 
 
PAG. 64, EX. 2 UitaŃi-vă la hartă şi citiŃi informaŃii-
le. 
 
PAG. 65, EX. 3 AscultaŃi Scena 1. Ce spune 
Philipp? ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 65, EX. 4 AscultaŃi. Ce spune Compu? În-
semnaŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 65, EX. 5 AscultaŃi Scena 2. Unde sunt 
Philipp şi Paula? Cine mai e acolo? 
 
PAG. 65, EX. 6 Ce se întâmplă în Episodul 13. 
Care e ordinea corectă? NumerotaŃi. 
 
PAG. 65, EX. 7 ComparaŃi: Ce înseamnă Mo, 
Di...? ScrieŃi. 
 

PAG. 66, EX. 8 Când şi ce face Philipp? FormulaŃi 
propoziŃii. PronunŃaŃi-le cu voce tare. 
 
PAG. 66, EX. 9 Cuvintele cu cadru sunt formate 
din două substantive. ScrieŃi cele două substanti-
ve. 
 
PAG. 67, EX. 10 Ce se întâmplă aici cu subiectul 
propoziŃiei? CompletaŃi regula. 
 
PAG. 67, EX. 11 SchimbaŃi ordinea cuvintelor în 
propoziŃie: PuneŃi determinanŃii marcaŃi pe locul 
�. PronunŃaŃi propoziŃiile cu voce tare, accentu-
ând determinanŃii. 
 
PAG. 67, EX. 12 Ce fel de cuvânt se află la înce-
putul propoziŃiei? 
 
PAG. 67, EX. 13 IncludeŃi informaŃiile în propoziŃii. 
PronunŃaŃi-le cu voce tare. 
 
PAG. 67, EX. 14 CompletaŃi schema. 
 
PAG. 68, EX. 15 Ce întrebare se potriveşte ca 
sens cu răspunsurile? 
 
PAG. 68, EX. 16 DescifraŃi cuvintele şi propoziŃii-
le. ScrieŃi-le. 
 
PAG. 69 ���� TABEL SINOPTIC EPISODUL 14 
 

 InformaŃii  
În tumultul carnavalului, Philipp a fost răpit de 
vrăjitoare şi s-a rătăcit. Paula îl caută pe el şi ma-
şina. Ea se adresează unui om în uniformă de 
poliŃist. Ayhan apare pe neaşteptate. 
 

Strategie de ascultare 
• IdentificaŃi cuvântul potrivit din două declaraŃii 

(Ascultare selectivă). 
 

 AscultaŃi! 
����2 2 Scena 1: Philipp e prins în tumultul car-

navalului şi are o problemă. 
����2 3 Scena 2: Paula găseşte că Lunea tran-

dafirilor nu e amuzantă. 
����2 4  Scena 3: Paula se adresează unui om în 

uniformă de poliŃist. 
����2 5  Scena 4: Maşina lui Philipp reapare. 
����2 6  Imperfectul lui sein 
� Textele scenelor: PAG. 139 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• Descriere: Das Auto ist weg. Hier sind so viele 

Menschen. Hier ist wirklich sehr viel los. 
• ApartenenŃă: Das Auto gehört Philipp. 

• Opinii/sentimente: Die Atmosphäre ist 
wunderbar. Ich habe ein Problem. 
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• Legături cu haben şi sein 

 

 ReŃineŃi structuri 
• Conjugarea verbului sein  

Prezent şi imperfect (war) � D 1 6, PAG. 172, 
D 1 15, PAG. 175 

• sein şi complemente � B 4 und 5, PAG. 166 
• Articole (Nominativ):  

ein/eine; kein/keine, mein/meine � D 2 10, 
PAG. 179 

 

 Memorarea expresiilor  
• OrdonaŃi cuvintele. 
• Legături cu haben sau sein 
 
EXERCIłII EPISODUL 14 
 
PAG. 70, EX. 1 AscultaŃi Scena 1. De ce are 
Philipp o problemă? ScrieŃi întrebările lui. 
 
PAG. 70, EX. 2 AscultaŃi Scena 2. De ce găseşte 
Paula că Lunea trandafirilor nu e amuzantă? În-
semnaŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 70, EX. 3 AscultaŃi Scena 3. Ce e adevărat? 
Ce nu e adevărat? ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 70, EX. 4 OrdonaŃi cuvintele în propoziŃii 
corecte. ScrieŃi propoziŃiile corecte pe liniile co-
respunzătoare. 
 
PAG. 70, EX. 5 AscultaŃi Scena 4. Cine e în ma-
şina lui Philipp? 
 
PAG. 71, EX. 6 LegaŃi părŃile de propoziŃie cu 
săgeŃi. 
 
PAG. 71, EX. 7 Ce cuvinte se potrivesc? ScrieŃi 
câte un cuvânt. 
 
PAG. 71, EX. 8 FormulaŃi întrebări: Ce întrebări 
puneŃi pentru ca răspunsurile să fie părŃile de 
propoziŃie marcate? ScrieŃi pronumele şi adverbe-
le interogative, întrebările şi răspunsurile în tabel. 
 
PAG. 72, EX. 9 CitiŃi textul şi marcaŃi pronumele 
personale şi verbele. ÎnscrieŃi-le apoi în tabel. 
 
PAG. 72, EX. 10 AscultaŃi două enunŃuri despre 
trecut. AuziŃi o formă de imperfect a verbului sein. 
Care e această formă? 
 
PAG. 72, EX. 11 ScrieŃi în propoziŃii cele două 
forme ale verbului haben. 
 
PAG. 73, EX. 12 1. CăutaŃi şi scrieŃi cuvintele. 2. 
Cum reŃineŃi dumneavoastră mai bine aceste cu-
vinte. AtribuiŃi, potrivit concepŃiei dumneavoastră 
despre carnaval, cuvinte care i se potrivesc.  

 
PAG. 73, EX. 13 Ce se potriveşte: haben sau 
sein? PuneŃi cuvintele pe lângă verbul potrivit. 
FormulaŃi propoziŃii şi pronunŃaŃi-le cu voce tare.  
 
PAG. 74 ���� TABEL SINOPTIC EPISODUL 15 
 

 InformaŃii  
E carnaval: Paula îi joacă lui Ayhan o festă. 
Paula şi Philipp sunt captivaŃi pe stradă de atmos-
fera carnavalului. Ei întâlnesc un om care s-a 
costumat în Papageno. Papageno este un perso-
naj din opera „Flautul fermecat” de Mozart.  
Apoi întâlnesc un băiat costumat ca Icar, un per-
sonaj din mitologia greacă.  
În unele locuri, în joia ce precedă Lunea trandafiri-
lor, femeile taie cravatele bărbaŃilor Este un indi-
ciu că femeile au preluat puterea. BărbaŃii isteŃi nu 
poartă în acea zi cravată sau îşi pun una veche... 
 
Strategii de ascultare 
• DeduceŃi din zgomote ce se întâmplă. 
• RecunoaşteŃi ce se spune în dialect. 
 

 AscultaŃi! 
����2 7 Scena 1: Paula îşi ia revanşa. 
����2 8 Scena 2: La carnaval, pe stradă – 

Papageno 
����1 9  Scena 3: La carnaval, pe stradă – Icar 
����1 10 Dialecte germane  
� Textele scenelor: PAG. 139f. 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• AuziŃi dialecte: UitaŃi-vă pe hartă unde se 

vorbesc aceste dialecte. 
• Luare de poziŃie: Das war doch sehr lustig. Ist 

doch egal! Ist das nicht herrlich? 
• Întrebări: Sag mal, kennst du die Geschichte? 

Siehst du das denn nicht? 
 

 ReŃineŃi structuri 

• Articolul nehotărât (Nominativ):  
ein, eine � D 2 3, PAG. 177 

• Verbe cu alternanŃe vocalice în rădăcină: 
sehen – du siehst � D 1 4, PAG. 172 

 

 Memorarea expresiilor  

• CăutaŃi verbele în dicŃionar. 
EXERCIłII EPISODUL 15 
 
PAG. 75, EX. 1 AscultaŃi Scena 1. Paula se răz-
bună. Ce face ea? AtribuiŃi cu săgeŃi imaginile 
textelor. 
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PAG. 75, EX. 2 ScrieŃi cuvintele în locurile libere 
din text. 
 
PAG. 75, EX. 3 PriviŃi imaginea, citiŃi informaŃiile şi 
ascultaŃi apoi Scena 2. Cum găseşte femeia cos-
tumul? 
 
PAG. 76, EX. 4 AscultaŃi Scena 3. Ce este pentru 
băiat lucrul cel mai important? ÎnsemnaŃi cu cruci-
uliŃă. 
 
PAG. 76, EX. 5 AscultaŃi ce se spune în dialect. 
Cine ce spune? NotaŃi numărul scenei. 
 
PAG. 76, EX. 6 Ce înseamnă asta? ÎnsemnaŃi cu 
cruciuliŃă. 
 
PAG.76, EX. 7 Ce se potriveşte cu ce? ScrieŃi 
literele corespunzătoare numerelor. 
 
PAG. 77, EX. 8 MarcaŃi toate articolele substanti-
velor încadrate. ScrieŃi substantivele şi articolele 
în coloana corespunzătoare a tabelului. 
 
PAG. 77, EX. 9 PuneŃi articolul potrivit. 
 
PAG. 77, EX. 10 1. Care este infinitivul verbului 
marcat? ScrieŃi-l. 2. Când se modifică rădăcina 
verbului? ScrieŃi în tabel formele corecte ale ver-
belor.  
 
PAG. 78, EX. 11 Rădăcinile verbelor se pot modi-
fica. Ce informaŃii găsiŃi în această privinŃă în dic-
Ńionare?  
 
PAG. 78, EX. 12 Sub ce formă căutaŃi verbul în 
dicŃionar? 
 
PAG. 79 ���� TABEL SINOPTIC Episodul 16 
 

 InformaŃii  
Paula şi Philipp sunt captivaŃi pe stradă de atmos-
fera carnavalului. Ei întâlnesc un om costumat ca 
Dedal - un personaj din mitologia greacă. Dedal 
era prizonier într-un labirint din Creta. Pentru a 
putea fugi, el a construit pentru el şi pentru fiul 
său, Icar, aripi lipite cu ceară. Din păcate, Icar nu 
a ascultat de sfaturile tatălui său. 
 
Strategii de ascultare 
• FiŃi atenŃi la loc şi la importanŃa lui în context.  
• DeduceŃi din context ce trebuie să facă cineva 

şi ce face. 
 

 AscultaŃi! 
����2 11 Scena 1: Un bărbat este constumat ca 

Dedal. 
����2 12 Scena 2: Mitul lui Dedal şi Icar 
����2 13  Scena 3: Josefine vrea şi ea să zboare...  

� Textele scenelor  : PAG. 140 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• Presupunere: Dann sind Sie ja wohl ...? 
• Pentru a exprima ceva neclar: Irgendwie bin 

ich ja auch im Exil. 
• Îndemn: Flieg nicht zu hoch! 
• ReconstituiŃi desfăşurarea textului, luaŃi infor-

maŃiile dintr-un text. 
 

 ReŃineŃi structuri 
• PropoziŃii imperative: Pass auf! � A 4, PAG. 

164; C 3, PAG. 170 
• Verbe la imperativ: Flieg nicht zu hoch! 

Fliegen Sie nach Berlin. Fliegen wir! Kommt 

um sechs. � D 1 5, PAG. 172 
• PropoziŃii legate cu zuerst ... dann  

� A 6, PAG. 165 
 

 Memorarea expresiilor  

• Familie: Vater – Mutter – Sohn – Tochter 

• zu înainte de adjectiv: Flieg nicht zu hoch! 
 
EXERCIłII EPISODUL 16 
 
PAG. 80, EX. 1 AscultaŃi Scena 1. Omul e în mij-
locul carnavalului. Cine e? De unde vine? Com-
pletaŃi textul. 
 
PAG. 80, EX. 2 Ce ştiŃi despre legenda lui Dedal 
şi Icar? PriviŃi imaginile şi ascultaŃi Scena 2. Po-
vestiŃi cu voce tare: Ce s-a întâmplat?  
 
PAG. 80, EX. 3 AscultaŃi Scena 3: Cine ce spu-
ne? OrdonaŃi cuvintele şi scrieŃi propoziŃiile.  
 
PAG. 81, EX. 4 PuneŃi dialogul din Scena 1 în 
ordinea corectă. NumerotaŃi. 
 
PAG. 81, EX. 5 CitiŃi textul. Harta vă ajută. ScrieŃi 
în dreptunghiurile de dedesubt verbele la infinitiv 
ca repere pentru desfăşurarea textului. 
 
PAG. 81, EX. 6 IntroduceŃi irgendwie în propoziŃii. 
CitiŃi cu voce tare. 
 
PAG. 82, EX. 7 Ce fel de propoziŃii? ÎnsemnaŃi cu 
cruciuliŃă. 
 
PAG. 82, EX. 8 Cum găsiŃi solicitarea? Politicoasă 
☺, nepoliticoasă 	 sau 
 neutră? 
 
PAG. 82, EX. 9 MarcaŃi verbele şi pronumele 
personale. Ce nu se pune la imperativ? Ce se 
schimbă în ordinea cuvintelor din propoziŃie? 
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PAG. 82, EX. 10 FormulaŃi solicitări. PronunŃaŃi-le 
cu voce tare. 
 
PAG. 82, EX. 11 LegaŃi propoziŃiile cu zuerst – 
dann. PronunŃaŃi-le cu voce tare. 
 
PAG. 83, EX. 12 Ce aŃi auzit? ÎnsemnaŃi cu cruci-
uliŃă. 
 
PAG. 83, EX. 13 Ce e corect? ScrieŃi. 
 
PAG. 83, EX. 14 IntroduceŃi zu în propoziŃii şi 
pronunŃaŃi-le cu voce tare. În faŃa căror părŃi de 
vorbire se pune zu? 
 
PAG. 84 ���� TABEL SINOPTIC EPISODUL 17  
 

 InformaŃii  
Paula şi Philipp au o nouă misiune. Într-un lan de 
grâu se pot vedea cercuri misterioase. Deoarece 
nu se ştie cum au apărut, se fac tot felul de spe-
culaŃii: Sunt cumva urme ale unor extratereştri 
care au aterizat cu OZN-uri? 
Satul în apropierea căruia se pot vedea cercurile 
a devenit o atracŃie turistică. 
 
Strategii de ascultare 
• DeduceŃi informaŃia principală în legătură cu 

cuvântul cheie.  
• Din tonul de laudă puteŃi deduce că cineva 

vrea să vândă ceva. 
 

 AscultaŃi! 
����2 14 Scena 1: O nouă misiune pentru Philipp 

şi Paula 
����2 15 Scena 2: Turişti într-un autocar.  
����2 16  Scena 3: Un vânzător de suveniruri în-

cearcă să vândă OZN-uri de jucărie. 
����2 17  Verbul modal wollen 
����2 18  wollen-RAP 
� Textele scenelor: PAG. 140 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• Întrebări: Was heißt das? 
• Răspuns pozitiv la întrebare negativă: Ist 

denn niemand da? – Doch. 
• Pentru a exprima dorinŃe: Ich möchte ...  Wir 

wollen ...  
• ExprimaŃi opinii despre OZN-uri cu ajutorul 

unor cuvinte internaŃionale. 
 
 

 ReŃineŃi structuri 

• Exprimarea unor dorinŃe cu ajutorul verbelor 
modale: Ich möchte aussteigen. Ich will die 

Kreise sehen. � D 1 8, PAG. 173 

• Paranteza verbală a verbelor modale  
� D 1 10, PAG. 174 

• AlternanŃe vocalice la verbe modale  
wollen – ich will � D 1 9, PAG. 173 

 

 Memorarea expresiilor  
• Exprimarea unor dorinŃe cu ajutorul verbelor 

modale 
 
EXERCIłII EPISODUL 17 
 
PAG. 85, EX. 1 AscultaŃi Scena 1. Ce investi-
ghează Philipp şi Paula? 
 
PAG. 85, EX. 2 AscultaŃi Scena 2. Ce spun oa-
menii despre cercuri? 
 
PAG. 85, EX. 3 AscultaŃi Scena 3. Ce spune 
omul? NumerotaŃi informaŃiile corespunzător des-
făşurării acŃiunii. 
 
PAG. 86, EX. 4 Ce înseamnă prescurtarea OZN? 
CompletaŃi. 
 
PAG. 86, EX. 5 Ce părere aveŃi? ÎnsemnaŃi cu 
cruciuliŃă explicaŃiile posibile şi scrieŃi şi altele. 
 
PAG. 86, EX. 6 Unde se potrivesc cuvintele de 
mai jos? ScrieŃi. 
 
PAG. 87, EX. 7 RăspundeŃi la întrebări cu ja sau 
doch. Ce se înŃelege prin răspuns? PronunŃaŃi cu 
voce tare. 
 
PAG. 87, EX. 8 PropoziŃiile conŃin două verbe. 
MarcaŃi-le.  
 
PAG. 87, EX. 9 Unde stă cel de-al doilea verb? 
Ce formă are? ScrieŃi propoziŃiile în tabel. 
 
PAG. 87, EX. 10 LegaŃi părŃile de propoziŃie cu 
săgeŃi. CitiŃi apoi propoziŃiile cu voce tare. 
 
PAG. 87, EX. 11 Care sunt cele două forme ale 
lui wollen pe care le auziŃi? ScrieŃi-le. 
 
PAG. 87, EX. 12 AscultaŃi şi pronunŃaŃi wollen-
Rap-ul. 
 
PAG. 88, EX. 13 OrdonaŃi cuvintele. ScrieŃi pro-
poziŃiile corect. 
 
PAG. 88, EX. 14 CompletaŃi propoziŃiile. ScrieŃi 
apoi cuvintele care lipsesc în pătrăŃele. 
 
 
PAG. 89 ���� TABEL SINOPTIC EPISODUL 18  
 

 InformaŃii  
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Paula şi Philipp continuă să facă cercetări în legă-
tură cu misterioasele cercuri apărute într-un lan 
de grâu. łăranul căruia îi aparŃine lanul încearcă 
să facă bani cu cercurile. Philipp şi Paula supra-
veghează noaptea lanul de grâu. Eulalia e cu ei. 
În timp ce se întoc în sat, Philipp bagă de seamă 
că Paula poartă o pană de bufniŃă. Ea nu vrea să-i 
spună de ce.  
 
Strategii de ascultare 
• RecunoaşteŃi cuvintele cheie. (Cuvinte 

internationale şi monede) 
• RecunoaşteŃi enunŃuri pozitive şi negative. 
 

 AscultaŃi! 
����2 19 Scena 1: O ofertă 
����2 20 O veste 
����2 21  Scena 2: Noaptea în pădure 
����2 22  Scena 3: Pe drumul de Ńară 
����2 23  Scena 4: Un OZN 
� Textele scenelor: PAG. 140f. 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• Întrebări: Wofür ...? Warum hast du ...? Ist da 

jemand? Darf ich ...? 
• Apreciere: Sie gefällt mir. 
• NemulŃumire, dezaprobare: So ein 

Unsinn/Blödsinn! 
• FaceŃi deosebire: etwas – alles – nichts; 

jemand – niemand 
 

 ReŃineŃi structuri 
• Pluralul substantivelor terminate în -s, -(e)n, -

e, -er (şi cu alternanŃe vocalice): die Ufos, 

Federn, Kreise, Felder, Männer � D 2 7, 
PAG. 178 

• Articole (Nominativ singular şi plural): keine, 

meine, deine � D 2 10, PAG. 179 

 

 Memorarea expresiilor  
• Bani (Euro) 
 
EXERCIłII EPISODUL 18 
 
PAG. 90, EX. 1 AscultaŃi Scena 1. Ce aŃi auzit? 
ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 90, EX. 2 AscultaŃi: Unde aşteaptă Philipp şi 
Paula OZN-urile? ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 90, EX. 3 AscultaŃi mai întâi Scena 2 în 
întregime. ScrieŃi apoi cuvintele în locurile libere. 
 
PAG. 90, EX. 4 AscultaŃi Scena 3. OrdonaŃi părŃile 
dialogului corespunzător sensului. 
 

PAG. 91, EX. 5 Întrebări: wofür, für wen? Comple-
taŃi şi scrieŃi. 
 
PAG. 91, EX. 6 OrdonaŃi etwas – alles – nichts în 
succesiune logică. 
 
PAG. 91, EX. 7 CompletaŃi: etwas– alles – nichts. 
 
PAG. 91, EX. 8 Ce se potriveşte ca sens: jemand 
sau niemand? 
 
PAG. 91, EX. 9 AscultaŃi Scena 4. Care enunŃuri 
sunt pozitive (+), care negative (-)?  
 
PAG. 92, EX. 10 1. MarcaŃi substantivele 2.ScrieŃi 
formele de plural în tabel. CompletaŃi regula. 
 
PAG. 92, EX. 11 CăutaŃi în dreptunghi forma de 
singular sau plural. CompletaŃi tabelul.  
 
PAG. 92, EX. 12 CompletaŃi propoziŃiile. ScrieŃi 
verbele în forma corectă. 
 
PAG. 93, EX. 13 PuneŃi: nichts – Geld – Euro – 
Cent. 
 
PAG. 93, EX. 14 CompletaŃi cu kein/keine, 
mein/meine. PronunŃaŃi propoziŃiile cu voce tare. 
 
PAG. 94 ���� TABEL SINOPTIC EPISODUL 19  
 

 InformaŃii  
Cu ajutorul Eulaliei, Paula şi Philipp au descoperit 
că cercurile misterioase din lanul de grâu au fost 
făcute de Ńărani. Cei doi se duc în sat şi, la hotelul 
din sat, iau interviuri unor localnici, întrebându-i ce 
părere au despre cele întâmplate. 
 
Strategie de ascultare 
• IdentificaŃi vocile şi atribuiŃi-le unor persoane. 

 

 AscultaŃi! 
����2 24 Scena 1: Despre OZN-uri 
����2 25 Scena 2: Interviuri la un hotel din sat 
� Textele scenelor: PAG. 141 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• Întrebări: Was heißt eigentlich ...? Woher 

weißt du das? Warum finden Sie die Idee 
nicht gut? 

• Pentru a exprima opinii: Das war eine gute 
Idee. Ich finde die Idee (nicht) gut. 

• Pentru a denumi şi limita capacităŃi/aptitudini: 
Ufos können fliegen. Ich kann fliegen. Ufos 
können nur fliegen und nicht sprechen.  

• Pentru a clasifica opinii: pozitiv, neutru, nega-
tiv 
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 ReŃineŃi structuri 

• Imperfectul lui sein: war � D 1 15, PAG. 175 
• Verbul modal können: Funktion � D 1 8, 

PAG. 173 
Locul în propoziŃie � D 1 10, PAG. 174 

 

 Memorarea expresiilor  
• finden, glauben, meinen 

• Expresia logo  
 
EXERCIłII EPISODUL 19 
 
PAG. 95, EX. 1 AscultaŃi Scena 1. 1. ComparaŃi 
textele din oval cu textele auzite. E corect textul 
din oval? 2. Ce spune Eulalia despre ea însăşi, ce 
spune despre OZN-uri? OrdonaŃi cuvintele şi scri-
eŃi propoziŃiile în coloana potrivită. 
 
PAG. 95, EX. 2 AscultaŃi Scena 2. Cine ce spu-
ne? ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 96, EX. 3 Ce părere aveŃi dumneavoastră? 
Care enunŃuri sunt pozitive ☺, neutre 
, mai de-
grabă negative 	 ? OrdonaŃi-le pe categorii. 
 
PAG. 96, EX. 4 Ce răspuns se potriveşte la ce 
întrebare? LegaŃi-le cu săgeŃi.  
 
PAG. 96, EX. 5 Ce expresii sunt sinonime (≈)? 
PuneŃi cuvintele potrivite. 
 
PAG. 96, EX. 6 PuneŃi în propoziŃii nur sau nicht . 
PronunŃaŃi propoziŃiile cu voce tare. 
 
PAG. 97, EX. 7 MarcaŃi verbele. Ce e acum, ce a 
fost înainte? PuneŃi jetzt sau vorher. 
 
PAG. 97, EX. 8 Imperfectul lui sein. ScrieŃi forme-
le corecte ale verbului. 
 
PAG. 97 EX. 9 CompletaŃi: kann sau können? 
 
PAG. 98, EX. 10 Dumneavoastră sunteŃi de altă 
părere. PronunŃaŃi propoziŃiile. FiŃi atenŃi la negaŃia 
substantivelor! 
 
PAG. 98, EX. 11 De unde vine cuvântul? Ce înŃe-
les are? ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 
 
 
 
PAG. 99 ���� TABEL SINOPTIC EPISODUL 20  
 

 InformaŃii  
Pe Paula şi pe Philipp îi interesează care sunt 
părerile ascultătorilor postului Radio D cu privire la 
misterioasele cercuri făcute de oameni. De aceea, 

Paula şi Philipp au instalat la Radio D un telefon 
pentru apelurile ascultătorilor şi vor să ştie dacă 
minciuna poate fi păcat – o aluzie la un cântec din 
anul 1938, intitulat „Poate fi iubirea un păcat?” 
PuteŃi auzi ce spun trei ascultători precum şi un e-
mail pe care-l citeşte cu voce tare Compu. 
 
Strategii de ascultare 
• IdentificaŃi cuvântul-cheie (un cuvânt interna-

Ńional). 
• DeduceŃi conŃinutul unei opinii după intonaŃia 

teatrală.  
 

 AscultaŃi! 
����2 26 Scena 1: Poate fi iubirea un păcat? 
����2 27 Scena 2: O ascultătoare 
����2 28  Scena 3: Un ascultător 
����2 29  Scena 4: Un proverb 
����2 30  Scena 5: O enigmă 

����2 31  Articole 
� Textele scenelor: PAG. 141f. 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• Pentru a afla şi exprima opinii: Was ist Ihre 

Meinung? Was meinen Sie? Wer glaubt das 
denn? Wo ist das Problem? Aber das versteht 
ihr ja nicht. Das ist ja direkt philosophisch. 

• Îndemnuri: Rufen Sie uns an! Bitte nicht mehr 
anrufen! Mailen Sie uns! 

• OrdonaŃi cuvintele. 
• DeduceŃi care e proverbul.  
 

 ReŃineŃi structuri 

• Articole hotărâte şi nehotărâte (Nominativ) 
Singular şi Plural: der – die – das; ein – eine

 � D 2 5, PAG. 178 
• Verbul modal können: Kann denn Liebe 

Sünde sein? Ich kann fliegen. � D 1 8 , PAG. 
173 

• Verbe cu alternanŃe vocalice: lesen – liest � 
D 1 4, PAG. 172 

 

 Memorarea expresiilor  

• OrdonaŃi după conŃinut substantivele şi verbe-
le: der Anruf – anrufen  

• CompuneŃi cuvinte. 
 
 
EXERCIłII EPISODUL 20 
 
PAG. 100, EX. 1 AscultaŃi Scena 1. Despre ce e 
vorba în  Episodul 20? ScrieŃi cuvântul-cheie. 
 
PAG. 100, EX. 2 AscultaŃi Scena 2. Care e păre-
rea doamnei Frisch? 
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PAG. 100, EX. 3 AscultaŃi Scena 3.  Care e păre-
rea domnului Perini? 
 
PAG. 100, EX. 4 AscultaŃi Scena 4. kurze/keine: 
Ce unde se potriveşte? 
 
PAG. 100, EX. 5 AscultaŃi Scena 5. OrdonaŃi dia-
logul. NumerotaŃi. 
 
PAG. 101, EX. 6 Ce-i întreabă Paula şi Philipp pe 
ascultători? ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă (x). 
 
PAG. 101, EX. 7 Ce înseamnă cele două cuvinte? 
ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 101, EX. 8 ein paar/ein bisschen: Ce şi 
unde se potriveşte? ScrieŃi. 
 
PAG. 101, EX. 9 OrdonaŃi cuvintele după gradele 
de comparaŃie. ÎncercaŃi să puneŃi cuvintele în 
propoziŃiile date ca exemplu. 
 
PAG. 101, EX. 10 Ce vrea să spună acest pro-
verb? Există un proverb comparabil în limba ro-
mână? 
 
PAG. 102, EX. 11 1. AscultaŃi enunŃurile şi puneŃi 
articolele. 2. CompletaŃi schema. 
 
PAG. 102, EX. 12 1.Verbul modal können are 
două sensuri. ComparaŃi cele două propoziŃii. 
2. OrdonaŃi exemplele. Posibilitate (M) sau capa-
citate (F)? Ce se potriveşte? ScrieŃi. 
 
PAG. 102, EX. 13 Ce verbe au alternanŃe vocalice 
şi care anume? ÎnsemnaŃi-le cu cruciuliŃă şi scrieŃi 
infinitivul lor. 
 
PAG. 103, EX. 14 ScrieŃi verbele şi substantivele 
potrivite ( la singular) în tabel. 
 
PAG. 103, EX. 15 RecompuneŃi cuvintele despăr-
Ńite. ScrieŃi-le.  
 
PAG. 104 ���� TABEL SINOPTIC EPISODUL 21  
 

 InformaŃii  
Paula şi Philipp au o nouă însărcinare. E vară, ei 
sunt în redacŃie şi suferă de căldură, când Compu 
îi trimite la Hamburg – un oraş aflat pe malurile 
unui mare râu. S-a zvonit că în portul Hamburg a 
apărut un rechin. 
Cei doi pleacă la Hamburg şi, pe cheiul portului, 
găsesc o mulŃime de curioşi.  
 

 AscultaŃi! 
����1 32 Misiunea 
����1 33 Scena 1: Ce-şi doreşte Paula. 

����1 34  Scena 2: În portul Hamburg 
� Textele scenelor: PAG. 142 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• Pentru a exprima dorinŃe: Ich 

möchte.../brauche ... Dürfen wir mal vorbei? 
• Întrebări şi răspunsuri: Gibt es hier denn 

keinen Ventilator? Glaubst du das? – Alles ist 
möglich. 

• Refuz: (Dürfen wir mal vorbei?) Hier kommt 
niemand vorbei. 

 

 ReŃineŃi structuri 

• Complemente în acuzativ � B 6, PAG. 167 
• Acuzativul articolelor hotărâte, nehotărâte şi 

negative: Siehst du den/einen Hai? Wir wollen 

keine Reporter. � D 2 2 , 4 + 10; PAG. 177ff. 
 

 Memorarea expresiilor  

• GăsiŃi un sistem propriu de ordonare a cuvin-
telor pentru a le reŃine. 

 
EXERCIłII EPISODUL 21 
 
PAG. 105, EX. 1 AscultaŃi însărcinarea dată de 
Compu. Ce se întâmplă? ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 105, EX. 2 AscultaŃi Scena 1. Ce înŃelege 
Paula prin Wasser? ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 106, EX. 3 AscultaŃi Scena 2. AuziŃi? În-
semnaŃi cu cruciuliŃă ja sau nein. 
 
PAG. 106, EX. 4 Ce se potriveşte împreună? 
LegaŃi cu săgeŃi.  
 
PAG. 106, EX. 5 Ce propoziŃie e greşită? ŞtergeŃi-
o cu o linie. 
 
PAG. 107, EX. 6 CompletaŃi propoziŃiile. Pronun-
ŃaŃi cu voce tare. 
 
PAG. 107, EX. 7 1. ÎnconjuraŃi verbele cu un oval. 
MarcaŃi aticolele. 2. CompletaŃi schema. 
 
PAG. 107, EX. 8 FormaŃi propoziŃii. PronunŃaŃi cu 
voce tare. 
 
PAG. 108, EX. 9 PuneŃi kein_ cu terminaŃia potri-
vită. 
 
PAG. 108, EX. 10 1. Cum reŃineŃi dumneavoastră 
mai bine aceste cuvinte? ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 
2. ScrieŃi pe o foaie separată cuvintele, 
ordonându-le după propriul dumneavoastră sis-
tem.  
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PAG. 109 ���� TABEL SINOPTIC EPISODUL 22  
 

 InformaŃii  
Paula şi Philipp sunt încă la Hamburg în căutarea 
unui rechin despre care se spune că ar fi în portul 
oraşului. Ei merg de-a lungul cheiului din port, 
descoperă o ciudată planşă de surfing şi aud un 
zvon la fel de ciudat.  
Mai întâi, iau la un chioşc o gustare cu cartofi 
prăjiŃi şi apă minerală. Un vânzător de ziare trece, 
strigând cele mai noi titluri de senzaŃie ale eveni-
mentelor din Hamburg. Paula cumpără un ziar şi 
descoperă în el o fotografie care o cam sperie.  

 AscultaŃi! 
����2 35 Scena 1: O planşă de surfing 
����2 36 Scena 2: Pauză la chioşc 
����2 37  Scena 3:Ziarul din Hamburg  
� Textele scenelor: PAG. 142f. 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• NeştiinŃă: Das weiß niemand. 
• AfirmaŃie: Das war bestimmt der Hai. Sie 

haben Angst, ganz klar. 
• Sentimente: Ist das nicht schrecklich? Die ist 

bestimmt interessant. 
• Concluzie: Es gibt also ... . 
• Acord: Alles klar! 
• Pentru a afla dorinŃa cuiva:  Was darf es denn 

sein? 
 

 ReŃineŃi structuri 

• Pronumele personal (Persoana a 3-a  nomi-
nativ şi acuzativ):  
der Surfer – Er ist weg. Die Polizei sucht ihn.  
die Zeitung – Ich kaufe sie.  

das Surfbrett – Es ist kaputt. � D 3 2 + 3 , 
PAG. 180 

• Articolul ca pronume: Die ist interessant. 
�D 3 5, PAG. 181 

 

 Memorarea expresiilor  
• Philipp bekommt – Paula möchte – Philipp 

nimmt 

 
 
 
 
EXERCIłII EPISODUL 22 
 
PAG. 110, EX. 1 AscultaŃi Scena 1. Ce se spune 
despre planşa de surfing, ce se spune despre 
surfer? ScrieŃi numerele.  
 
PAG. 110, EX. 2 AscultaŃi Scena 2. Ce aŃi auzit? 
ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 

 
PAG. 110, EX. 3 AscultaŃi Scena 3: 1. Ce spune 
vânzătorul de ziare? ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 2. Ce 
descoperă Paula? 
 
PAG. 111, EX. 4 Ce spune vânzătoarea? Com-
pletaŃi textul. 
 
PAG. 111, EX. 5 ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 111, EX. 6 PuneŃi întrebări astfel ca răspun-
surile să fie cuvinte din dialog. 
 
PAG. 112, EX. 7 Ce pronume personale se potri-
vesc pentru a înlocui substantivele: er, sie sau 
es? 1. MarcaŃi substantivele şi pronumele perso-
nale . 
2. CompletaŃi tabelul. 
 
PAG. 112, EX. 8 1. Ce substantive pot fi înlocuite 
cu er, sie, es. MarcaŃi substantivele.  
2. Ce substantive pot fi înlocuite cu ihn? ÎnsemnaŃi 
cu cruciuliŃă. FormulaŃi apoi propoziŃii şi scrieŃi-le.  
 
PAG. 113, EX. 9 Cum e verbul la infinitiv? 
 
PAG. 113, EX. 10 Ce nu se potriveşte? ÎnsemnaŃi 
cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 114 ���� TABEL SINOPTIC EPISODUL 23 
 

 InformaŃii  
Paula şi Philipp sunt încă la Hamburg. Au văzut o 
planşă de surfing ce pare muşcată de rechin şi-l 
caută acum pe surfer. În afara portului, unde o 
mulŃime de curioşi aşteaptă să vadă rechinul, 
Paula şi Philipp descoperă o şcoală de surfing şi 
scufundat sportiv. Ei speră să obŃină acolo infor-
maŃii despre surferul dispărut. Dar zadarnic. Omul 
care le iese în cale nu e prea vorbăreŃ. 
Merg mai departe şi descoperă un scafandru, 
ceea ce îi ajută să dezlege enigma. 
Apare pe neaşteptate Eulalia. Şi ea a văzut, de 
sus, ceva interesant.  
 
Strategie de ascultare 
• Zgomotele vă ajută să înŃelegeŃi. 
 

 AscultaŃi! 
����2 38 Scena 1: O şcoală de surfing şi scufun-

dat sportiv 
����2 39 Scena 2: Un scafandru 
����1 40  Scena 3: Eulalia 
� Textele scenelor: PAG. 143 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• Întrebări: Was steht denn da?  Wie bist du 

denn hierher gekommen? 
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• NemulŃumire: Das haben Sie wohl in der 
Zeitung gelesen?! 

• Curiozitate: Das will ich aus der Nähe sehen. 
Ich habe etwas Interessantes gesehen. 

• ObligaŃie: Ich muss arbeiten.  

• etwas + adjectiv: etwas Interessantes 
 

 ReŃineŃi structuri 
• Perfectul cu sein sau haben: 

Was haben Sie gesagt? Wie bist du hierher 

gekommen? � D 1 16, PAG. 175 
• FormaŃi participiul II � D 1 17, PAG. 176 
• Paranteza verbală la perfect � D 1 18, PAG. 

176 
• Verbul modal müssen � D 1 9, PAG. 173 
 

 Memorarea expresiilor  
• Formele participiului II 

• Pentru a relata despre trecut 
 
EXERCIłII EPISODUL 23 
 
PAG. 115, EX. 1 AscultaŃi Scena 1. OrdonaŃi cu-
vintele. ScrieŃi-le. 
 
PAG. 115, EX. 2 1. PriviŃi imaginile şi ascultaŃi 
apoi Scena 2. 
2. OrdonaŃi textul. NumerotaŃi. 
 
PAG. 115, EX. 3 AscultaŃi Scena 3. Ce a făcut 
Eulalia? ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 116, EX. 4 Ce verbe se potrivesc ca sens? 
ScrieŃi formele potrivite. 
 
PAG. 116, EX. 5 Ce aŃi auzit în scene? ÎnsemnaŃi 
cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 116, EX. 6 LegaŃi adjectivele cu etwas. 
FormaŃi propoziŃii şi pronunŃaŃi-le cu voce tare. 
 
PAG. 116, EX. 7 PuneŃi cuvintele potrivite în pro-
poziŃiile 1. – 5. PronunŃaŃi propoziŃiile cu voce tare. 
 
PAG. 117, EX. 8 ScrieŃi propoziŃii în coloanele 
corespunzătoare. 
 
PAG. 117, EX. 9 MarcaŃi verbele din propoziŃiile 
date ca exemplu. ScrieŃi verbele la infinitiv în cele 
două coloane. 
 
PAG. 117, EX. 10 ScrieŃi exemple de participiul II. 
LuaŃi verbe din EX. 9. 
 
PAG. 117, EX. 11 PuneŃi cuvintele în ordinea 
corectă. ScrieŃi propoziŃiile în schemă. 
 

PAG. 118, EX. 12 Ce pronume personale se po-
trivesc la verbe? 
 
PAG. 118, EX. 13 MarcaŃi participiile. ScrieŃi apoi 
infinitivele. 
 
PAG. 118, EX. 14 RăspundeŃi la întrebări. Pro-
nunŃaŃi cu voce tare. 
 
PAG. 119 ���� TABEL SINOPTIC EPISODUL 24 
 

 InformaŃii  
Din perspectiva unei păsări, Eulalia a văzut de 
sus ceva interesant. Ea îi conduce pe Paula şi pe 
Philipp la şcoala de scufundat sportiv, unde cei 
doi l-au întrebat pe omul care le ieşise în cale 
dacă ştie ceva despre surferul dispărut. Acolo îi 
aşteaptă o surpriză. 
 
După ce au soluŃionat cazul, Philipp o invită pe 
Paula într-un loc din Hamburg unde se ducea el 
adesea când era copil. Acolo, la Willkomm-Höft, 
toate vapoarele care sosesc şi pleacă sunt saluta-
te cu imnul naŃional al Ńării sub al cărei pavilion 
navighează. 
 

Strategie de ascultare 
• DeduceŃi atmosfera din intonaŃia vocii (de ex.: 

ceartă) 
 

 AscultaŃi! 
����2 41 Scena 1: O petrecere 
����2 42 Scena 2: Bani ... 
����2 43  Scena 3: O invitaŃie 
� Textele scenelor: PAG. 144 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• Laudă: Herzlichen Glückwunsch! Bravo, das 

hast du gut gemacht! 
• NemulŃumire, dezaprobare: Das ist nicht 

genug. 
• Propunere: Wir machen ein Spiel. Du musst 

gut zuhören!. 
• Pentru a conveni ceva: Abgemacht! 
• Rugăminte: Mir zuliebe. 
• Amintire: Als Kind habe ich ... 

• DeduceŃi enunŃuri. 
• PuneŃi substantivele şi verbele la locul lor. 
 
 

 ReŃineŃi structuri 
• Verbe cu prefix separabil: einladen – Ich 

möchte dich einladen. Ich lade dich ein. � D 
1 11 + 12, PAG. 174 

• Prefixe neseparabile:be- (bekommen), er- 

(erzählen), ver- (verleihen) � D 1 13, PAG. 
175 
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 Memorarea expresiilor  

• AtribuiŃi enunŃurile. 

• DescifraŃi substantivele şi verbele. 
 
EXERCIłII EPISODUL 24 
 
PAG. 120, EX. 1 AscultaŃi Scena 1 şi Scena 2. 
ScrieŃi enunŃul-cheie din fiecare. 
 
PAG. 120, EX. 2 AtribuiŃi cuvintele auzite imagini-
lor. ScrieŃi-le. 
 
PAG. 120, EX. 3 AscultaŃi Scena 3. NumerotaŃi 
biletele în funcŃie de desfăşurarea dialogului. As-
cultaŃi scena pentru control încă o dată. 
 
PAG. 121, EX. 4 Ce înseamnă ...? ÎnsemnaŃi cu 
cruciuliŃă. 
 
PAG. 121, EX. 5 AtribuiŃi verbele imaginilor. Scri-
eŃi-le. 
 
PAG. 121, EX. 6 PuneŃi verbele lângă substanti-
vele corespunzătoare. 
 
PAG. 122, EX. 7 Ce se întâmplă aici cu prefixul? 
CompletaŃi regula.  
 
PAG. 122, EX. 8 OrdonaŃi cuvintele. ScrieŃi pro-
poziŃiile în schemă. 
 
PAG. 122, EX. 9 PuneŃi prefixele potrivite. 
 
PAG. 122, EX. 10 ScrieŃi verbele potrivite la forma 
corespunzătoare. 
 
PAG. 123, EX. 11 Ce cu ce se potriveşte? LegaŃi 
cu săgeŃi.  
 
PAG. 123, EX. 12 DescifraŃi cuvintele. FormulaŃi 
apoi trei propoziŃii. PronunŃaŃi cu voce tare. 
 
PAG. 124 ���� TABEL SINOPTIC EPISODUL 25  
 

 InformaŃii  
Paula s-a interesat care este originea expresiei 
Das ist getürkt: În 1895 a fost ianugurat un canal 
navigabil care leagă oraşele Hamburg şi Kiel. Cu 
acest prilej au fost invitate multe vapoare şi echi-
pajele lor. În momentul în care un vapor intra în 
port, se cânta imnul naŃional al Ńării pentru care 
naviga vaporul. NaŃionalitea se recunoştea după 
drapel. Instrumentiştii nu ştiau însă imnul Imperiu-
lui otoman (Turcia de atunci) Şi fiindcă pe drapel 
era o semilună, instrumentiştii au cântat un vechi 
cântec german închinat lunii. A fost aşadar o im-
provizaŃie. 
Altă explicaŃie pentru cuvântul getürkt este urmă-
toarea: În1769 a fost prezentat un automat care 

juca şah – o cutie cu o tablă de şah, în faŃa căreia 
stătea un manechin îmbrăcat în costum otoman. 
De aceea, inventatorul automatului l-a botezat 
„Turcul”. Maşina i-a bătut atunci pe toŃi jucătorii de 
şah care şi-au măsurat puterile cu ea. MulŃi cre-
deau că nu e vorba de tehnică, ci de un un om 
ascuns în maşină. Aşadar, presupuneau că e 
vorba de un truc, de o înşelătorie.  
Astăzi, cuvântul getürkt are o semnificaŃie exclusiv 
negativă şi reprezintă, atunci când e utilizat, o 
discriminare. De aceea a fost Paula indignată 
când Philipp a utilizat cuvântul. 
 

 AscultaŃi! 
����2 44 Scena 1: ImprovizaŃie  
����2 45 Scena 2: La restaurant 
����2 46  Scena 3: O carte despre bufniŃe 
����2 47 Vocale 
� Textele scenelor: PAG. 144 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• Întrebări: Kennt jemand die türkische Hymne? 

Was spielen wir jetzt? Komme ich da auch 
vor? 

• Propunere: Wir improvisieren. 
 

 ReŃineŃi structuri 

• AlternanŃe vocalice la verbe separabile:  
lesen- Liest du mir vor? � D 1 4, PAG. 172; 
D 1 11, PAG. 174 

• Adjectivele în faŃa substantivelor: die türkische 

Hymne � D 8 1, PAG. 183 
• Vocale scurte şi lungi: kann - fahre 
 

 Memorarea expresiilor  
• Un cântec: „Luna a răsărit“ 

• FormaŃi din litere cuvinte. 
 
EXERCIłII EPISODUL 25 
 
PAG. 125, EX. 1 CitiŃi informaŃiile de la PAG. 124. 
ExaminaŃi hărŃile şi imaginea. Ce a fost? Ce este? 
 
PAG. 125, EX. 2 AscultaŃi Scena 1. Ce legătură 
există între cele trei cuvinte? 
 
PAG. 125, EX. 3 AscultaŃi Scena 2. CompletaŃi 
propoziŃiile. 
 
PAG. 126, EX. 4 AscultaŃi Scena 3. Cine ce spu-
ne? ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 126, EX. 5 Ce verbe se potrivesc cu sub-
stantivele? LegaŃi-le cu săgeŃi de substantivul 
corespunzător şi formulaŃi propoziŃii. 
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PAG. 126, EX. 6 PuneŃi cuvintele la locul potrivit 
în propoziŃie. CitiŃi propoziŃiile cu voce tare. 
 
PAG. 126, EX. 7 DescifraŃi cuvintele. ScrieŃi-le. 
 
PAG. 127, EX. 8 CompletaŃi cu formele corespun-
zătoare ale verbelor. 
 
PAG. 127, EX. 9 AscultaŃi fiecare exemplu de 
două ori. FiŃi atenŃi la cuvântul încadrat: E o voca-
lă lungă sau una scurtă? ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă.  
 
PAG. 127, EX. 10 1. ComparaŃi: Adjective după 
verb şi înainte de substantiv. CompletaŃi regula. 
2. ScrieŃi adjectivele în forma corectă. 
 
PAG. 128, EX. 11 PuteŃi cânta Cântecul lunii după 
note? 
 
PAG. 128, EX. 12 FormaŃi din litere cuvinte. 
 
PAG. 129 ���� TABEL SINOPTIC EPISODUL 26 
 

 InformaŃii  
Din păcate, Ayhan trebuie să plece de la Radio D. 
Paula află acest lucru abia când vede în redacŃia 
de la Radio D pregătirile pentru o petrecere. E un 
party de adio cu tot dichisul: o şuetă, o cuvântare, 
un cadou... Numai profesorul nu are ocazie să 
explice un aspect al limbii germane. În schimb e 
încântat că se folosesc atât de multe cuvinte 
compuse...  
 

Strategie de ascultare 
• DeduceŃi din zgomote ce se întâmplă. 
 

 AscultaŃi! 
����2 48  Scena 1: Un party pentru Ayhan 
����2 49 Scena 2: O întrebare 
����2 50 Scena 3: Un anunŃ 
����2 51  Scena 4: O cuvântare de adio 
����2 52  Scena 5: Un cadou de despărŃire 
����2 53  Scena 6: Un animal de pluş 
����2 54  Scena 7: Un cântec de adio 
� Textele scenelor: PAG. 144f. 
 
 
 
 

 ÎnŃelegerea expresiilor 
• Pentru a comunica ceva: Heute gibt es hier 

eine Party. Aber jetzt feiern wir erst mal. Mein 
Vater braucht meine Hilfe. Da muss ich in die 
Türkei. 

• Întrebări: Du gehst wirklich weg? Weißt du 
das denn nicht?  

• Regret: Das ist schon schwer. Das hoffe ich 
nicht. Du musst ja leider ... Jetzt ist keine Zeit 
für ein Gespräch. 

• ReconstituiŃi desfăşurarea povestirii. 
 

 ReŃineŃi structuri 
• Cuvinte compuse cu şi fără s de legătură (das 

Stofftier, die Abschiedsparty) 
Articolul cuvintelor compuse (der Stoff + das 
Tier: das Stofftier) � E 1, PAG. 185 

 

 Memorarea expresiilor  
• Legătura dintre verbe şi substantive. 

• ScoateŃi din şir ceea ce nu se potriveşte. 

 
EXERCIłII EPISODUL 26 
 
PAG. 130, EX. 1 AscultaŃi Scena 1. Paula primeş-

te două informaŃii. Care? ScrieŃi-le. 
 
PAG. 130, EX. 2 AscultaŃi Scena 2. Ce întrebări 

se potrivesc cu răspunsurile? ScrieŃi numărul. 
 
PAG. 130, EX. 3 AscultaŃi Scena 3. Ce anunŃă 

Compu? ÎnsemnaŃi cu cruciuliŃă. 
 
PAG. 130, EX. 4 AscultaŃi Scena 4. NumerotaŃi 

propoziŃiile corespunzător desfăşurării dialogu-
lui.  

 
PAG. 131, EX. 5 AscultaŃi Scena 5. Ce primeşte 

Ayhan? DescifraŃi cuvântul. 
 
PAG. 131, EX. 6 AscultaŃi Scena 6. ExplicaŃi, cu 

ajutorul cuvintelor-cheie, reacŃia Eulaliei. 
 
PAG. 131, EX. 7 AscultaŃi Scena 7. Ce dăruieşte 

Ayhan profesorului? 
 
PAG. 131, EX. 8 Ce aŃi aflat din Episodul 26? 

SpuneŃi cu voce tare. AdăugaŃi la cuvintele-
cheie informaŃii suplimentare.  

 
PAG. 132, EX. 9 Ce se potriveşte împreună? 

LegaŃi cu săgeŃi. 
 
PAG. 132, EX. 10 ScrieŃi cele două substantive ce 

formează cuvântul compus. 1. După ce se ori-
entează articolul? 2. Ce literă se pune între ce-
le două substantive?  

 
PAG. 132, EX. 11 LegaŃi substantivele şi scrieŃi 

substantivele compuse cu articol. Ce stă între 
substantive? Nici o literă? Un s? Un n? 

 
PAG. 133, EX. 12 Ce verbe se potrivesc cu sub-

stantivele? ScrieŃi. Uneori se potrivesc mai 
multe verbe la acelaşi substantiv. 
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PAG. 133, EX. 13 Ce nu se potriveşte în şir? În-
semnaŃi cu cruciuliŃă. 

 
PAG. 134 TEXTELE SCENELOR AUDIO  
 
Titlurile scenelor audio le găsiŃi în acest caiet la 
pagina cu ����TABELUL SINOPTIC respectiv. 
 
PAG. 146 SOLUłII 
 
La exerciŃiile libere, de ex. „FormulaŃi propoziŃii”, 
nu există o singură soluŃie valabilă. Exemplele de 
soluŃii sunt numai posibilităŃi. 
 
PAG. 186 LISTE DE CUVINTE 
 
• În listele de cuvinte găsiŃi următoarele infor-

maŃii:  
• Substantive: Forma de singular, articolul şi 

terminaŃia pluralului: Abend, der/-e = der 
Abend/die Abende 

• Verbe:  
Infinitivul şi participiul II: bekommen – hat 
bekommen, 
la verbele separabile: infinitivul şi persoana a 
3-a singular: anrufen/er ruft an, 
la verbele cu alternanŃe vocalice: separabile: 
infinitivul şi persoana a 3-a singular : geben/er 
gibt 

• Cifre în paranteză: numărul episodului din 
cursul radiofonic, de ex. (1) şi pagina din ma-
nualul însoŃitor, de ex. PAG.3 

• Cursiv: Cuvinte care apar numai în manualul 
însoŃitor, de ex. April, der (8, PAG. 43) 

 
GRAMMATIK 
 

 Tot ce se află în anexa  gramaticală după 
acest semn este tradus în cele ce urmează 

 
Următorul rezumat al explicaŃiilor gramaticale 
tratează mai întâi structurile propoziŃiei şi apoi 
părŃile de vorbire. 
 
PAG. 163 A PropoziŃia 
În germană există patru feluri de propoziŃii: 
• propoziŃia enunŃiativă (exprimă o comunicare 

despre cineva sau despre ceea ce face cine-
va). 

• întrebarea cu W (W–Frage) (o întrebare 
având la început un pronume sau un adverb 
interogativ ce începe cu w) 

• întrebarea cu da sau nu (Ja/Nein–Frage) (o 
întrebare al cărei răspuns este Ja sau Nein 
sau Das weiß ich nicht) 

• propoziŃia imperativă (exprimă o rugăminte, 
îndemn, sfat, ordin etc.); verbul este la modul 
imperativ. 

 
PAG. 163 A 1 PropoziŃia enunŃiativă: În propozi-
Ńia enunŃiativă, verbul stă pe locul �. 
 
PAG. 163 A 2 W-Frage (Întrebare cu pronume 
sau adverb interogativ cu W-): În întrebarea cu 
W, verbul conjugat stă pe locul ����. 
 
PAG. 164 A 3 Ja/Nein-Frage: În întrebarea cu 
Ja/Nein, verbul conjugat stă pe locul ����. 
 
PAG. 164 A 4 PropoziŃia imperativă: În propozi-
Ńia imperativă, verbul la modul imperativ (care 
exprimă rugăminte, solicitare etc.) stă pe locul �. 
� Formele imperativului: D1 5, PAG. 172. 
 
PAG. 164 A 5 Paranteza verbală:În germană, 
părŃile de propoziŃie care depind de verb sau sunt 
în legătură cu el au, în ceea ce priveşte locul lor în 
propoziŃie, o situaŃie specială. În ciuda dependen-
Ńei lor (prin conŃinut) de verb, ele stau chiar la 
sfârşitul propoziŃiei.  
 
PAG. 164 A 5 1 Verbele modale în propoziŃie 
(wollen) 
 
PAG. 164 A 5 2 Verbe cu prefix separabil 
(einladen) 
 
PAG. 164 A 5 3 Perfectul (Sie haben das 

gelesen): Chiar la sfârşitul propoziŃiei este: 
• cel de-al doilea verb în propoziŃiile cu verbe 

modale 
• prefixul verbelor separabile 
• participiul II din forma perfectului 
 
PAG. 165 A 6 Legăturile dintre propoziŃii prin-
cipale: După legături între propoziŃii care încep cu  
deshalb ...  sau zuerst ..., dann ..., urmează întâi 
verbul, apoi subiectul. 
 
PAG. 165 B PărŃi de propoziŃie 
Anumite cuvinte trebuie să rămână în propoziŃie 
împreună. Aceste grupuri de cuvinte sunt părŃi de 
propoziŃie.  
• PărŃile de propoziŃie care depind de verb sunt 

complemente. 
• PărŃile de propoziŃie independente de verb 

sunt locuŃiuni adverbiale. 
 

PAG. 165 B 1 Verbele ca parte de propoziŃie ( = 
Predicat): În germană, o propoziŃie completă 
conŃine aproape întotdeauna un verb. De verbe 
depinde ce complemente sunt obligatorii într-o 
propoziŃie corectă gramatical.  
 
PAG. 166 B 2 DeterminanŃi (Subiect): Verbele 
(la mod personal) necesită un subiect.  
Subiectul se exprimă prin substantiv (aproape 
întotdeauna articulat) sau pronume. Întrebarea 
subiectului este wer? (atunci când se referă la 
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persoane: Wer macht ein Spiel?) sau Was? 
(atunci când se referă la lucruri sau abstracŃii ... : 
Was ist interessant?) 
 

PAG. 166 B 3 DeterminanŃi (es obligatoriu): Pe 
lângă anumite verbe, es se pune în mod obligato-
riu. 
 
PAG. 166 B 4 DeterminanŃi (sein + adjectiv): 
Adjectivele după verbul sein exprimă o apreciere 
personală a vorbitorului. Adverbele puse după 
verb nu-şi schimbă forma. Opinia personală se 
poate exprima şi cu Ich finde .... În acest caz e 
necesar un determinant în acuzativ, un comple-
ment direct:  Ich finde das interessant. 
 
PAG. 166 B 5 DeterminanŃi (sein/heißen + sub-
stantiv): Substantivele puse după sein/heißen 
sunt întotdeauna la nominativ. 
 
PAG. 167 B 6 DetrminanŃi (determinantul în 
acuzativ/complementul direct): Paula kennt 
este o propoziŃie incompletă din punct de vedere 
gramatical. Auscultătorul se întreabă ce sau pe 
cine cunoaşte Paula. Lipseşte obligatoriul de-
terminant în acuzativ (= complement direct). 
Foarte multe verbe în germană au determinante 
în acuzativ.  
La acuzativ îşi schimbă forma articolele, unele 
substantive şi pronumele.  
 
PAG. 167 B 7 Complementele (de timp, de loc, 
de mod): Complementele depind de verb şi sunt 
indispensabile într-o propoziŃie corectă. Dacă sunt 
omise, propoziŃia este incompletă, de ex. „Wir 
müssen sein“ – aici lipseşte completarea; o pro-
poziŃie completă ar trebui să fie, de ex.: Wir 
müssen pünktlich sein. 
 
PAG. 167 B 8 Complementul în dativ: În primele 
26 de episoade, complementul în dativ nu apare 
încă sistematic, ci numai în anumite expresii, pe 
care trebuie să le înŃelegeŃi ca un tot, de ex. Was 
ist denn mit dir los? Stell dir vor, ... Wie geht es 
Ihnen?  
 
PAG. 168 B 9 LocuŃiunile adverbiale: LocuŃiuni-
le adverbiale nu depind de verb. Ele sunt inde-
pendente şi pot sta în orice propoziŃie. Fireşte, 
trebuie să se potrivească în context.  
 
 
PAG. 168 C PoziŃia în propoziŃie (Topica) 
În germană, poziŃia părŃilor de propoziŃie este 
relativ liberă. Cu toate acestea, există anumite 
reguli de bază privind structura propoziŃiei.  

 
PAG. 168 C 1 PropoziŃia enunŃiativă 
 
PAG. 168 C 1 1 Subiect – verb – locuŃiune ad-
verbială: Subiectul pe locul ����, verbul conjugat pe 

locul���� şi locuŃiunea verbală pe locul ���� este întot-
deauna corect. 
 
PAG. 168 C 1 2 LocuŃiunea adverbială pe locul 
����: Adesea găsiŃi pe locul ���� o locuŃiune adverbia-
lă; verbul conjugat rămâne atunci pe locul ���� iar 
subiectul urmează pe locul ����. Depinde de intenŃia 
vorbitorului dacă pe locul ���� stă locuŃiunea adver-
bială sau complementul. 
 
PAG. 168 C 1 3 Complementul: Complementul 
pe locul ���� este întotdeauna corect – după sub-
iect, verb la mod personal şi locuŃiune adverbială. 
 
PAG. 169 C 1 4 Complementul pe locul ����: 
Adesea găsiŃi pe locul ���� un complement în acu-
zativ, verbul conjugat rămâne pe locul���� şi subiec-
tul urmează pe locul ����. 
 
PAG. 169 C 1 5 NegaŃia cu nicht 
Nicht se pune întotdeauna după verbul conjugat şi 
după complementul în acuzativ. După nicht stau: 
adverbe şi alte complemente. 
 
PAG. 169 C 1 6 Paranteza verbală: Adesea chi-
ar la sfârşitul propoziŃiei se află informaŃii impor-
tante. În exemplele noastre, informaŃiile depind de 
verb. De aceea, când ascultaŃi (sau citiŃi) o propo-
ziŃie, pentru a o înŃelege corect trebuie să vă ori-
entaŃi atenŃia spre sfârşitul propoziŃiei.  
 
PAG. 170 C 2 Întrebări 
 
PAG. 170 C 2 1 Întrebări cu pronume sau ad-
verb interogativ (W-Frage): În W-Frage pronu-
mele sau adverbul interogativ se află pe locul ����, 
verbul conjugat pe locul ���� şi subiectul pe locul ����. 
 
PAG. 170 C 2 2 Întrebări fără pronume sau 
adverb interogativ (Ja/Nein-Frage): În întrebări 
fără pronume sau adverb interogativ verbul conju-
gat stă pe locul ����, subiectul este pe locul ����. 
 
PAG. 170 C 3 PropoziŃia imperativă: În propozi-
Ńia imperativă verbul conjugat e pe locul ����, sub-
iectul pe locul ����. La persoana a 2-a singular, 
subiectul se omite. 
 
PAG. 171 C 4 Recapitulare: PoziŃia verbului în 
propoziŃie 
 
PAG. 171 C 4 1 Verbul pe locul ���� 
 
PAG. 171 C 4 2 Verbul pe locul ���� 
 
PAG. 171 D Cuvinte 
 
PAG. 171 D 1 Verbele: În limba germană, verbele 
îşi schimbă forma prin conjugare. Verbele au o 
rădăcină şi o terminaŃie. TerminaŃia se orientează 
după subiect – aşadar substantiv sau pronume 
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(personal) În dicŃionar găsiŃi verbele la infinitiv (cu 
terminaŃia -en: machen, lesen). 
 
PAG. 171 D 1 1 Infinitiv, rădăcină, terminaŃie 
 
PAG. 171 D 1 2 Conjugarea la prezent –  
verbele regulate 
 
PAG. 172 D 1 3 Conjugarea la prezent –  
Rădăcinile în -t/d sau -s/ß 
 

PAG. 172 D 1 4 Conjugarea la prezent – Verbe 
cu alternanŃe vocalice: În germană, la unele 
verbe, vocala din rădăcină se schimbă. La pre-
zent, vocala se schimbă numai la persoanele a 2-
a şi a 3-a singular – şi la verbele cu prefix separa-
bil: vorlesen – Ayhan liest Eulalia ein Buch vor. 
 
PAG. 172 D 1 5 Imperativul: Persoana a 2-a 
singular (du) 
• La unele verbe se adaugă un -e: 

entschuldige, arbeite, warte. 

• Verbele cu alternanŃe vocalice îşi schimbă 
vocala şi la imperativ: sehen – Sieh mal! Dar: 
Fahr doch weiter! 

 
PAG. 172 D 1 6 Conjugarea la prezent – 
sein, haben 
 
PAG. 173 D 1 7 Conjugarea la prezent –  
heißen, wissen 
 
PAG. 173 D 1 8 Verbele modale: FuncŃia: Ver-
bele modale nuanŃează un enunŃ. De ex. propozi-
Ńia enunŃiativă Er kommt am Samstag se modifică, 
devenind, de ex. Er will am Samstag kommen. 
 
PAG. 173 D 1 9 Verbele modale: Conjugarea la 
prezent: La verbele modale, formele pentru per-
soanele 1-a şi a 3-a singular sunt identice şi fără 
terminaŃie: ich kann – sie kann. Dar: ich möchte – 
er möchte. 
 
PAG. 174 D 1 10 Verbele modale în propoziŃie:  
• Vebele modale necesită un al doilea verb, 

care se pune la infinitiv la sfârşitul propoziŃiei.  
• Uneori lipseşte însă cel de-al doilea verb. El 

este însă subînŃeles: Möchtest du eine Pizza 
(haben)?  

 
PAG. 174 D 1 11 Verbe cu prefix separabil : 
 În germană, unele verbe pot primi un prefix. Pre-
fixele precizează înŃelesul verbului sau îi conferă 
un nou înŃeles. La verbele cu prefix separabil, 
accentul cade întotdeauna pe prefix: anrufen. 
 
PAG. 174 D 1 12 Verbele cu prefix separabil în 
propoziŃie: La prezent 
• în propoziŃiile cu verbe modale, prefixul şi 

verbul rămân împreună; 

• în propoziŃiile enunŃiative, imperative şi intero-
gative, prefixul se desparte de verb şi se pune 
la sfârşitul propoziŃiei; 

• la persoanele a 2-a şi a 3-a singular există, ca 
la verbele de bază, o alternanŃă vocalică:: 
lesen – er liest, vorlesen – er liest vor. 

 
PAG. 175 D 1 13 Verbe cu prefix neseparabil: 
Prefixele be-, er-, ver- nu se separă de verb. Ac-
centul cade pe verb: bekommen, erzählen. 
 
PAG. 175 D 1 14 Timpurile verbelor (trecut): În 
germană, atunci când se vorbeşte despre trecut, 
se utilizează forme ale trecutului verbelor. În limba 
vorbită se utilizează  
• imperfectul verbelor haben şi sein, 
• perfectul celorlalte verbe. 
 
PAG. 175 D 1 15 Imperfectul lui sein 

 
PAG. 175 D 1 16 Formarea perfectului 
• În germană, perfectul se alcătuieşte din for-

mele personale ale verbelor auxiliare haben 
sau sein şi participiul II ( = participiul perfect) 
al verbului de conjugat. 

• Cele mai multe verbe formează perfectul cu 
haben. 

• Verbele care indică mişcare, cum ar fi 
kommen, fahren sau sein formează perfectul 
cu sein. 

 
PAG. 176 D 1 17 Formarea participiului II: Ver-
bele cu prefix neseparabil nu au ge- la participiul 
II, de ex. erzählen: Sie hat eine Geschichte 
erzählt. 
� Formele de participiu II ale verbelor le găsiŃi în 
lista cuvintelor, PAG. 186 
 
PAG. 176 D 1 18 Participiul II în propoziŃie: 
Participiul II se pune întotdeauna la sfârşitul pro-
poziŃiei. 
 
PAG. 176 D 1 19 NegaŃia verbului cu nicht: 
NegaŃia verbelor se face cu nicht. Nicht se pune 
întotdeauna după verbul conjugat şi după com-
plementul în acuzativ.  
 
PAG. 177 D 2 Articole şi substantive: În germa-
nă, articolele se pun în faŃa substantivelor.  Artico-
lele indică genul substantivelor, de aceea trebuie 
învăŃate întotdeauna odată cu substantivul.  
Există articole hotărâte (definite) şi nehotărâte 
(indefinite), la singular şi plural. 
 
PAG. 177 D 2 1 Articolul hotărât (Nominativ): 
Substantivele au cazuri, pot fi declinate. Nomina-
tivul este unul dintre cazuri. Subiectul e întot-
deauna la nominativ. Cazul se orientează în func-
Ńie de verb. 
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PAG. 177 D 2 2 Articolul hotărât (Nominativ şi 
acuzativ): Acuzativul e un alt caz. El se pune 
după anumite verbe ( � B 6, PAG. 179). La acu-
zativ se schimbă numai articolul masculin der � 
den. 
 
PAG. 177 D 2 3 Articolul nehotărât (Nominativ) 
 
PAG. 178 D 2 4 Articolul nehotărât (Nominativ 
şi acuzativ:  
• La acuzativ se schimbă numai articolul mas-

culin ein � einen. 
• În faŃa unor substantive nedefinite la plural 

(nominativ şi acuzativ) nu se pune articol. 
•  
PAG. 178 D 2 5 AlternanŃa articolelor nehotă-
râte cu articolele hotărâte 
• Articolul nehotărât: Ceva nu este definit exact, 

încă nespus sau nescris; informaŃia este no-
uă: Da ist noch ein Hörer. 

• Articolul hotărât: Ceva este exact definit, cu-
noscut, de ex. „Der Hörer heißt Perini”. 

 
PAG. 178 D 2 6 Fără articol (Articolul zero) 
Nu se pune articol în faŃa 
• numelor proprii: Das ist Paula. Wer ist 

Philipp?  
• denumirilor de profesii: Paula ist Redakteurin. 
• la plural nu există articol nehotărât: Das sind 

Zeitungen.  
• expresii fixe: Geld haben. 
 
PAG. 178 D 2 7 Pluralul substantivelor: În ger-
mană, cele mai multe substantive au şi o formă de 
plural. Substantivele primesc diferite terminaŃii - şi 
după numerale: ein Foto – fünf Fotos. 
Unele substantive nu au o formă pentru plural:  
der Flügel – die Flügel.  
���� Formele de plural le găsiŃi în lista cuvintelor, 
PAG. 186 
 
PAG. 179 D 2 8 NegaŃia substantivelor: Articolul 
kein se declină exact ca articolul nehotărât ein. 
 
PAG. 179 D 2 9 Articolul posesiv: Persoanele 
1-a + a 2-a singular: Cu ajutorul articolului pose-
siv se exprimă apartenenŃa la o persoană sau un 
lucru. Articolul posesiv se pune înaintea substan-
tivului. Pronumele posesiv  – care nu apare în 
cele 26 de episoade ale seriei 1 – Ńine locul unui 
substantiv. Articolul posesiv se declină exact ca 
pronumele nehotărât ein. 
 
PAG. 179 D 2 10 Articolele: 
Rezumat 
 
PAG. 180 D 3 Pronumele: Pronumele Ńine locul 
unui substantiv, înlocuieşte substantivul (şi artico-
lul). Noi ne ocupăm de 
• pronumele personale  

• pronumele nehotărâte: jemand, niemand, 
etwas, nichts 

 

PAG. 180 D 3 1 Pronumele personal: Nomina-
tiv: Pronumele personal la nominativ are funcŃie 
de subiect. El determină forma verbului: kommen: 
ich komme, er kommt. 
 
PAG. 180 D 3 2 Pronumele personal: Persoana 
a 3-a: Pronumele personal pentru persoana a 3-a 
(la singular er/sie/es şi ihn) se referă la ceva spus 
anterior: Persoana, lucrul sau noŃiunea abstractă 
trebuie să fi fost menŃionat/ă anterior pentru ca să 
se ştie la cine sau la ce se referă pronumele per-
sonal. Se vorbeşte de referinŃă textuală. 
 
PAG. 180 D 3 3 Pronumele personal: Acuzativ, 
persoana a 3-a: Pronumele personale au cazuri 
şi, deci, îşi schimbă forma. Cazul pronumelui de-
pinde de verb, de ex. acuzativ după verbele 
sehen, verstehen, suchen. 
Numai pronumele personal masculin se schimbă 
la persoana a 3-a: er � ihn . Dintre celelalte pro-
nume personale, dumneavoastră cunoaşteŃi nu-
mai persoana a 2-a singular: Ich verstehe dich 
nicht. 
 
PAG. 180 D 3 4 Pronumele nehotărât: Pronu-
mele nehotărât Ńine locul unei persoane nedefinite 
(pozitiv: jemand, negativ: niemand) sau al unui 
lucru nedefinit (pozitiv: etwas, negativ: nichts). 
Jemand şi niemand îşi schimbă forma, de ex.: Ich 
sehe niemanden/jemanden. TerminaŃia -en este 
însă adesea omisă. Etwas şi nichts nu-şi schimbă 
forma. 
 
PAG. 180 D 3 5 Articolul hotărât ca pronume:  
În limba vorbită, articolul este utilizat adesea şi ca 
pronume. În asemenea cazuri articolul înlocuieşte 
pronumele personal. Este nepoliticos însă atunci 
când este utilizat pentru persoane. Articolul ca 
pronume poate sta în propoziŃie pe locul  ���� ac-
centuând în acest caz enunŃul. 
 
PAG. 181 D 4 PrepoziŃiile: Aproape toate prepo-
ziŃiile cer un anumit caz: acuzativ, dativ sau geni-
tiv. Anumite prepoziŃii cer – în funcŃie de enunŃ 
sau de întrebare – fie acuzativul, fie dativul. Dar în 
cele 26 de episoade ale seriei 1 nu ne-am ocupat 
încă de această temă.  
 
PAG. 181 D 4 1 RecŃiunea prepoziŃiilor 
 
PAG. 182 D 4 2 Contragerea prepoziŃiilor şi 
articolelor. Anumite prepoziŃii se contopesc cu 
articolul (contragere) (Kontraktion). Cel mai bine 
este să reŃineŃi aceste contrageri ca şi cuvinte de 
sine stătătoare. 
 
PAG. 182 D 5 Verbe cu prepoziŃii fixe  
 
PAG. 182 D 6 Pronume şi adverbe interogative 
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• Cu ajutorul pronumelor şi adverbelor interoga-
tive se pot pune întrebări referitoare la per-
soane, lucruri, timp, mod cauză etc.  

Întrebările cu pronume şi adverbe interogative se 
pun unor părŃi de propoziŃie, de ex. subiect, com-
plement în acuzativ, complement de loc, comple-
ment de direcŃie.  
 
PAG. 183 D 7 ConjuncŃiile: Konjunktionen Con-
juncŃiile leagă părŃi de propoziŃie sau propoziŃii: 
und: enumerare, oder: alternativă, aber: opoziŃie. 
 
PAG. 183 D 8 Adjective/adverbe: În germană, 
adjectivele puse în faŃa substantivelor au diferite 
forme. Adverbele sau locuŃiunile adverbiale puse 
după verb rămân invariabile. 
 
PAG. 183 D 8 1 Adjectivul în faŃa substantivu-
lui: După articolul hotărât, terminaŃia adjectivului 
la nominativ singular este întotdeauna -e. 
 
PAG. 183 D 8 2 Adjectivul după etwas: După 
pronumele etwas, adjectivele devin substanti-
ve.Ele se declină şi se scriu cu majusculă. Este o 
temă de care nu ne-am ocupat în cele 26 de epi-
soade ale seriei 1. 
 
PAG. 183 D 8 3 Adverbele 
 
PAG. 184 D 9 Particulele: Particulele sunt mici 
cuvinte care pun un accent subiectiv enunŃului. În 
limba germană vorbită ele sunt utilizate foarte 
frecvent. Ele intensifică cele spuse. Dacă intensi-
ficarea este pozitivă sau negativă depinde foarte 
mult de mondul de accentuare. Particulele nu-şi 
schimbă forma. 
 
PAG. 184 D 9 1 Particulele modale 
 
PAG. 184 D 9 2 Particulele de gradaŃie 
 
PAG. 184 D 9 3 Particulele de dialog 
PAG. 184 E Formarea cuvintelor 
În germană există numeroase posibilităŃi de for-
mare a unor noi cuvinte, de a le recunoaşte struc-
tura şi, în acest fel, de a uşura înŃelegerea.  
 
PAG. 184 E 1 Substantiv + substantiv (sub-
stantiv compus): Între anumite substantive se 
pune un sunet de legătură:-s oder -n. Cuvintele 
compuse au întotdeauna genul celui de-al doilea 
termen.  
 
PAG. 185 E 2 Substantiv + sufixul -in: Se utili-
zează pentru denumiri de profesii şi pentru naŃio-
nalitate. 
 
PAG. 185 E 3 Sufixe adjectivale 
 
PAG. 185 E 4 Familii de cuvinte 
 


