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Peste două miliarde de tineri – grăbiţi, pragmatici, independenţi şi încăpăţânaţi – trăiesc într-o
simbioză perfectă cu universul digital şi alcătuiesc „Generaţia Z”, se afirmă într-un studiu
realizat recent de sociologii americani şi europeni. Viteză? - Da! Răbdare? – Nu! Reţele de
socializare?-Da! Cărţi? – Nu! Ambiţie? – Da! Obedienţă? – Nu! Jocuri video? – Da! Sport? Nu! Acestea sunt caracteristicile principale ale „Generaţiei Z”, grăbită, pragmatică,
independentă şi încăpăţânată. Aproximativ două miliarde de tineri născuţi după anul 1995 au
crescut odată cu internetul şi sunt decişi să îşi construiască o viaţă în corelaţie cu acesta,
departe de codurile şi aspiraţiile predecesorilor lor. Sunt nişte „mutaţi”, spun unii dintre
oamenii de ştiinţă, fascinaţi de fuziunea aproape completă a acestor tineri cu universul digital.
Navighează pe mai multe ecrane, uneori simultan, şi sunt obişnuiţi cu „tot, imediat, peste tot”.
Li se pare normal să plătească foarte scump pentru a cumpăra cel mai recent model de telefon
inteligent, dar li se pare la fel de natural să obţină gratuit, cu un simplu clic, un film sau un
cântec. Consideră depăşite codurile adulţilor, mai ales cele referitoare la gen, apreciază
mărcile „rebele” şi se informează înainte de toate de pe reţelele de socializare, afirmă autorii
unor studii realizate în Europa şi Statele Unite de mai multe companii majore, precum BNP şi
Ford Motor, care încearcă să identifice mai bine profilul viitorilor clienţi. Potrivit studiilor lor,
aceşti tineri, cu vârste cuprinse între 13 şi 20 de ani, se consideră „lipsiţi de prejudecăţi” şi
„inventivi”, dar recunosc în acelaşi timp că sunt „nerăbdători” şi „încăpăţânaţi”. Ei adoptă
tendinţe care se propagă prin intermediul internetului pe întreaga planetă, de la superproducţii
americane precum „Hunger Games” şi „Divergent” până la stilul muzical K-pop coreean,
trecând prin „twerk” – un dans lasciv care face furori pe internet. Vocabularul lor este plin de
cuvinte împrumutate din limba engleză, precum „swag”, noul termen pentru „cool”. Potrivit
fr.news.yahoo.com, idolii lor sunt vedete de pe internet, precum comentatorul suedez de
jocuri video PewDiePie, considerat cel mai mare star în acest domeniu de pe YouTube.
Prietenii lor de pe reţelele de socializare contează la fel de mult ca prietenii din viaţa reală şi
sfârşesc adeseori prin a se întâlni între ei. Încă de la vârsta de 16 ani – uneori chiar mai
devreme - , aceşti tineri frecventează site-urile de întâlniri. Mai mult de jumătate dintre
„tinerii Z” consideră că adevărata viaţă socială se petrece pe reţelele online, unde 84% dintre
ei sunt înscrişi, potrivit unui studiu efectuat de agenţia americană de publicitate JWT. Pentru
ei, chat-ul online este mai uşor decât conversaţiile din realitate. Aceşti tineri petrec mai mult
de trei ore pe zi în faţa ecranelor lor. Ei nu se mulţumesc doar cu vizualizarea de seriale şi
filme online, ci vor şi să participe, să îşi creeze propriul canal pe YOUTUBE sau propriul
blog (blog video).
(Cronica)
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Hány fiatal sorolható a „Z generációhoz” („Z nemzedékhez”)?
1 pont
Mi jellemző rájuk, és hogyan élnek?
2 pont
Mikor születtek ezek a fiatalok, „mihez szoktak”, mi természetes számukra?
4 pont
Hány évesek és miként vélekednek magukról, beismerve a negatívabb tulajdonságokat? 5 pont
Hogyan jellemezhető a szókincsük, és kikért rajonganak?
2 pont
A „Z fiatalok” több mint fele milyennek ítéli meg a társadalmi életet?
3 pont
Hol töltik e fiatalok a napnak több mint három óráját és mivel?
3 pont
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Olvassa el a hiányos szöveget figyelmesen, majd egészítse ki értelemszerűen a szöveg
alatt található szavakkal/szószerkezetekkel! A megfelelő szó/szószerkezet betűjelét írja a
lap alján található táblázatba a számok alá! Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolásban a
mintán kívül kettővel több szó, illetve szószerkezet szerepel.
Mirajul mijloacelor …0… moderne – televizorul sau calculatorul – conduce la …1… . Atraşi
de jocurile pe calculator sau de filmele de la televizor, tot mai mulţi copii uită, cu acordul
părinţilor, de jocurile în aer liber şi de plimbările în natură, apreciază specialiştii centrului.
„Imaginea copilului bucălat şi roşu în obrăjori, care stă în faţa televizorului şi muşcă dintr-un
hamburger sau dintr-un sandvici devine destul de periculoasă în momentul în care aceste
escapade culinare nesănătoase sau această conduită pasivă, care exclude …2… fizice, se
transfomă din întâmplări în obiceiuri de zi cu zi”, consideră Alexandru Antonescu, psiholog în
cadrul Centrului de Psihologie de Acţiune şi Psihoterapie (CPAP). „Deşi calculatorul este util
dezvoltării capacităţilor intelectuale ale copilului, el nu …3… întotdeauna tot ceea ce îi este
necesar unui copil pentru a se dezolta echilibrat şi …4…”. „Dacă până acum românilor …5…
plăcea să creadă că doar americanii, de exemplu, se confruntă cu astfel de probleme,
considerăm că, în prezent, se impune o atenţie mai mare în …6… creşterii acestui fenomen în
România”, explică psihologul Cătălina Hetel. Copilul, crescut predominant în casă, unde este
strict supravegheat şi ferit de pericolele de afară, se poate transforma rapid într-un copil
anemic. El învaţă lucrurile într-un mediu artificial, lipsit de experienţe reale care să îi ofere o
mulţime de informaţii extrem de …7… pentru evoluţia lui ulterioară. Copilul care se joacă în
natură capătă experienţă, învaţă să câştige, dar şi să piardă şi să-şi depăşească limitele. Jocul
în echipă creşte capacitatea de a comunica şi dezvoltă autocontrolul. „Părintele nu trebuie să
fie …8… de faptul că, desfăşurând activităţi fizice, copilul se murdăreşte, deoarece acest
lucru are multiple beneficii asupra sănătăţii fizice şi psihice”, susţine Hetel. Modul în care
copilul învaţă să-şi folosească timpul în …9… , modul în care el se dezvoltă vor avea
consecinţe şi …10… viitorului adult, consideră psihologii.
(Jurnalul Naţional)

A) tehnologice B) prevenirea C) armonios D) oferă E) asupra F) le G) sedentarism H)
peste I) folositoare J) îi K) îngrijorat L) activităţile M) copilărie
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Irányított fogalmazás

Maximális pontszám: 20

Írja le gondolatait az Ön által választott egyik témáról román nyelven úgy, hogy minden
irányítási szempontra térjen ki! (Az irányítási szempontok sorrendjét nem kell
betartania.) Fontos, hogy összefüggő szöveget hozzon létre. Ügyeljen arra, hogy ne lépje
túl az előírt terjedelmet! Kérjük, írjon olvashatóan! A levél formai előírásait tartsa be!
(Dátum, megszólítás, üdvözlő formula, aláírás.)
I.

Ön pár hónappal ezelőtt Romániában járt, de nem találkozhatott bukaresti
barátnőjével, mert rövid ideig tartózkodott ott. Írjon neki most levelet, amelyben
térjen ki az alábbi szempontokra:
a) nagyon jól érezte magát,
b) kapott ma egy e-mailt, amelyben az egyik utazási iroda csodálatos utazást kínál a

Kanári- szigetekre,
c) mi szerepel a programban,
d) szükség esetén megoldható-e a speciális étrend,
e) hol és miképpen lehet jelentkezni.
VAGY
II.

Írjon levelet temesvári barátnőjének, amelyben
a) írja le, hogy öt nappal ezelőtt érkezett Romániába,
b) közölje vele, hogy azért jött Nagybányára, hogy elmélyítse román nyelvtudását,

román nyelvi környezetben Románia északi részén, a Máramarosban.
c) részletezze, hogy miért elégedett a nyelvtanfolyammal, amelyre beiratkozott
d) írjon néhány konkrétumot (a programról, amely alkalmazkodik a hallgatók
elvárásaihoz és a velük szemben támasztott követelményekhez, a résztveők
különböző csoportokba történő beosztásáról, valamint arról, hogy melyek azok a
szempontok, melyek alapján kiválasztották a tanfolyamon tanító tanárokat.
e) szóljon arról, hogy milyen programokat szerveznek hetente kétszer és hétvégén,

továbbá arról, hogy a tanfolyam
tanúbizonyságot nyelvtudásukról.

végén

a hallgatók

hogyan

tesznek

Vélemény kifejtése
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Írja le gondolatait román nyelven a témáról!
Singurătatea nu are darul de a favoriza longevitatea. Cât suntem tineri, singurătatea poate
însemna, într-un fel, libertatea totală de „mişcare”, de „acţiune” şi de „distracţii”. Dar pe
măsură ce numărul anilor creşte, performanţele scad.

Közvetítés román nyelvről magyarra

Maximális pontszám: 30/2=15

Somnul este extrem de important pentru organism. În timp ce dormim, organismul nostru îşi
reface rezervele de energie. La Universitatea din Chicago, un experiment făcut pe 11 tineri
sănătoşi a arătat cu claritate care sunt efectele lipsei de somn. Cei 11 tineri au dormit doar
patru ore pe noapte, timp de şase zile. La sfârşitul experimentului, celulele corpului lor
funcţionau la fel cu celulele unei persoane de 60 de ani. De asemenea, s-a constatat că lipsa
somnului creşte riscul apariţiei infecţiilor şi a bolilor aparatului circulator. Efectele lipsei de
somn sunt de două feluri: efecte imediate şi efecte pe termen lung. Printre efectele imediate se
numără:somnolenţa, afectarea temporară a memoriei, continua stare de oboseală, schimbarea
dispoziţiei, dificultatea de concentrare. A doua categorie de efecte cuprinde:îmbătrânirea mai
rapidă decât cea normală,oboseala cronică,pierderea cronică a memoriei,apariţia infecţiilor, a
bolilor cardiovasculare şi altele.Un profesor de la un centru de studiere a somnului din
Brazilia spune:”Dacă ar şti ce se întâmplă cu cineva care nu doarme suficient, omenii s-ar
gândi mai mult înainte de a spune că somnul este o pierdere de timp sau că e doar pentru
leneşi.”Ce se întâmplă însă când simţim că vrem să dormim după-amiaza?Acesta nu este un
semn că nu dormim suficient noaptea.Somnolenţa de după-amiază este absolut normală,
fiindcă este cauzată de o scădere a temperaturii corpului şi de faptul că, după ce mâncăm,
creierul nostru nu mai primeşte destul oxigen.

