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REZOLVARE 

1. Citiţi cu atenţie textul de mai jos, apoi rezolvaţi temele.  

Prima femeie pompier de intervenţii  
 
Cristina Lupu a intrat prima oară în flăcări când avea 14 ani salvând doi bătrâni care locuiau 
lângă casa părinţilor săi. Pe Cristina am întâlnit-o în sala de conferinţe a Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani.  

Venisem să o cunosc pe prima femeie căreia chiar îi place să se joace cu focul şi chiar doream 
să fac asta, sătulă de aşteptarea în camera mult prea mare în care mă ascunsese şeful 
Inspectoratului... Probabil, ca nu cumva să trag cu urechea prin instituţie.  

Cu o voce subţire, dar fermă, cu ochii pe chipiul pe care îl presa nervos cu degetele, tânăra îşi 
deapănă povestea de fetiţă simplă de la ţară care a visat mereu să facă bine.  

„Nu prea mă jucam aşa ca fetele, că nici timp nu aveam. Viaţa la ţară e grea. Eu eram mai 
mereu printre băieţi având şi doi fraţi mai mari. Mama mereu îmi zicea că trebuia să fiu băiat 
că numai apucături de astea am", spune râzând Cristina, iar chipul ei firav parcă se luminează.  

Chiar şi aşa, nimic din duritatea despre care vorbeşte nu pare să se vadă. Roşeaţa din obraji a 
dispărut, ce-i drept, ochii verzui au căpătat o lumină intensă, iar vocea parcă devine din ce în 
ce mai sigură. „Eu sunt mai dură de felul meu, chiar dacă nu pare. Nu mi-e frică de nimic. 
Aveam 14 ani când s-a aprins casa vecinilor mei de la o claie de fân. Nu am stat pe gânduri. 
Am umplut o găleată cu apă, am aruncat-o peste uşa în flăcări şi am intrat în bucătărie să îi 
scot afară pe bătrâni. Apoi am strigat la vecini şi cu toţii am stins flăcările până la venirea 
pompierilor", spune plină de mândrie tânăra.  

A devenit repede eroină în sat şi toată adolesecenţa i-a fost marcată de curajul dovedit în 
salvarea bătrânilor. „Atunci i-am zis mamei că eu mă fac pompier. A râs, că la vremea aia, 
acum opt ani, nici nu se putea vorbi ca femeile să fie în armată. M-a sfătuit să îmi bag minţile 
în cap, să termin liceul şi să mă mărit. Că doar aşa fac toate fetele, mai ales cele de la ţară, ca 
mine", spune sigură pe ea şi privind cu oarecare superioritate Cristina, aşezându-şi discret 
uniforma.  

A dat examen şi a devenit prima femeie pompier de intervenţii. De Ziua Pompierilor a depus 
jurământul alături de alţi 60 de tineri pompieri. Cu uniforma prea mare pentru ea , chipiul tras 
pe ochi şi mâinile ţepene, sergentul Cristina Lupu abia că a respirat atunci când a fost intonat 
imnul României. „Cam asta e povestea mea... Doar v-am zis că nu e deosebită, că eu sunt fată 
simplă, de la ţară", mă trezesc că îmi sună în urechi vorbele copilei. „Trebuie să merg la 
antrenament. Dacă stau numai la poveşti, nu mai ajung să sting incendii niciodată şi atunci..." 
termină tânăra aşezându-şi chipiul pe ochi.  

        Adevărul, 28 septembrie 2007 

Note lexicale 
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1. Stabiliţi genul textului de faţă.  

         2 puncte 

Textul de faţă este un articol de ziar, preluat din cotidianul Adevărul din 28 septembrie 2007  

 

2. De ce Cristina Lupu prezintă un caz special în rândul pompierilor? 

         3 puncte 

Cristina Lupu prezintă un caz special pentru că ea este prima femeie pompier de intervenţii, 
deoarece în general este o meserie dificilă şi periculoasă. 

3. Explicaţi sintagma „femeie pompier” din punct de vedere morfologic. 

         3 puncte 

Substantivul pompier nu are formă de feminin (*„pompieră”) pentru că este o ocupaţie tipic 
bărbătească, de aceea se foloseşte sintagma „femeie pompier”, ca „Doamna ministru”, de 
pildă.  

4. Citiţi cu atenţie textul şi stabiliţi cine semnează acest articol: un bărbat sau o femeie?     

         2 puncte 

Acest articol este semnat de o femeie pentru că ea afirmă că „sătulă de aşteptarea în camera 
…”, adică adjectivul „sătulă” ne indică clar că este vorba de o femeie. Dacă autorul articolului 
ar fi fost un bărbat, am fi avut în text adjectivul „sătul”. 

5. Faceţi portretul fizic al Cristinei Lupu. Enumeraţi numai pe baza textului de faţă 
patru-cinci carateristici fizice ale acestei tinere.  

         4 puncte 

Voce subţire, fermă, chipul firav, roşeaţa din obraji, ochii verzui, sunt mai dură, sigură pe ea, 
mâinile ţepene, abia a respirat etc.  

6. Care a fost gestul tinerei Cristina Lupu în urma căruia s-a dedicat acestei profesii 
periculoase? Descrieţi acest eveniment. 

         3 puncte 

La 14 ani Cristina Lupu a intrat penrtu prima oară în flăcări salvând doi bătrâni care locuiau 
lângă casa părinţilor săi. Casa vecinilor ei s-a aprins de la o claie de fân, a umplut o găleată cu 
apă, a aruncat-o peste uşa în flăcări şi a intrat în bucătărie, şi i-a scos afară pe bătrâni. 

7. Care a fost părerea mamei, când Cristina i-a spus că vrea să se facă pompier? 
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         2 puncte 

Mama i-a spus ca să-şi bage minţile în cap, să termine liceul şi să se mărite pentru că aşa fac 
toate fetele de la ţară. 

8. Analizaţi sintagmele în care apare cuvântul chipiu („şapcă de uniformă cu fundul 
rotund şi tare şi cu cozoroc” – DEX, 1998). 

         6 puncte 

cu ochii pe chipiul: ea se uita fix la chipiul ei  

chipiul tras pe ochi: cu chipiul pe cap tras pe ochi pentru a demonstra calitatea ei de pompier  

aşezându-şi chipiul pe ochi: îşi aşază chipiul pe ochi pentru că se pregăteşte de plecare; ea va 
merge la antrenament 

9. Satibiliţi modul şi timpul verbelor din fraza de mai jos (a/) şi puneţi-le la indicativ 
prezent, la aceeaşi persoană. (b/)   

Nu prea mă jucam aşa ca fetele, că nici timp nu aveam. 

I.         2 punct 

Mă jucam: modul indicativ, timpul imperfect 

Nu aveam: modul indicativ, timpul imperfect 

II.  

Nu prea mă joc aşa cu fetele, că nici timp nu am. 

10. Înlocuiţi în fraza următoare substantivul „femeie” cu substantivul „bărbat” şi faceţi 
acordurile cuvenite. 

Venisem să o cunosc pe prima femeie căreia chiar îi place să se joace cu focul. 

         3 puncte 

Venisem să-l cunosc pe primul bărbat căruia chiar îi place să se joace cu focul. 

         Total: 30 de puncte 

 

 

          

 


