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Înţelegerea textului scris
Partea 1
Veţi citi un text despre impactul televizorului asupra copiilor. Completaţi spaţiile libere cu
informaţiile din lista care urmează. Aveţi un model de rezolvare.

Televizorul reprezintă una dintre modalităţile cele mai la indemână (0)______I________. Este
acesta un lucru bun sau un lucru rău? Răspunsul nu este simplu.
După cum bine ştim, rolul televiziunii poate fi şi unul de informare, astfel că, folosită cu măsură,
(1)______________. Se pare însă că, în cazul educaţiei copiilor, televizorul poate deveni foarte uşor
un instrument dăunător. Educatori, profesori, medici, oameni de ştiinţă din întreaga lume trag de multă
vreme semnale de alarmă în privinţa caracterului nociv pe care îl poate avea asupra copiilor şi tinerilor
petrecerea timpului liber în faţa micului ecran. Pe lângă impactul emoţional evident pe care îl poate
avea diversitatea programelor asupra psihicului unui copil în formare, specialiştii ne atrag atenţia
(2)______________. Copiii lăsaţi nesupravegheaţi în faţa televizorului pierd contactul autentic cu
sfera socială. Astfel, capacitatea lor de a intra în relaţii sănătoase cu ceilalţi (3)______________.
Televizorul în exces facilitează crearea unui univers închis, (4)______________, un univers care,
pentru copil, pierde dimensiunea virtuală, convertindu-se în realitatea de zi cu zi. Acest spaţiu cu
valenţe autiste devine «casa» copilului, (5)______________ echivalează cu punerea la adăpost de
cerinţele realităţii. Urmările acestui fenomen de înstrăinare se vad abia în timp, atunci când cerinţele
sociale (6)______________. Ele lasă locul unui sentiment de autosuficienţă, care se reflectă în viaţa
afectivă şi socială a adultului de mai târziu.
Un alt pericol (7)______________este cel al scăderii capacităţii de concentrare. Astfel, cu cât un
copil este mai mic şi petrece mai multe ore la televizor, (8)______________ încă din perioada
grădiniţei sunt mai ridicate. Stimularea (9)______________ pentru creier o modalitate comodă de a
capta informaţii. Înlocuirea unor activităţi ca, de exemplu, lectura, cu o emisiune poate provoca un
deficit de atenţie, ba, chiar mai grav, o stare de hiperactivitate. Din acest motiv este diminuată
capacitatea de învăţare.
Dar cum se întâmplă să ajungă copiii captivi în mirajul micului ecran? Psihologii atrag atenţia
asupra unui aspect esenţial: nu este o problemă a copilului, (10)______________. Trebuie s-o spunem
fără milă: dacă micuţul a făcut o «pasiune» pentru canalele TV, vina nu este a lui, ci a celor care îl
cresc.

DAŢI PAGINA

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (READING)-B2

3

Cuvânt / Grup de cuvinte
cu atât beneficiile sunt mai numeroase

A

şi asupra unei urmări mai puţin vizibile

B

televiziunea nu ne afectează negativ

C

este serios pusă în pericol

D

televizorul poate fi considerat un drog

E

purtând, însă, masca vieţii reale

F

deoarece evadarea în interiorul ei

G

cu atât riscurile de a avea probleme

H

de relaxare şi petrecere a timpului liber

I

ci una a relaţiei dintre părinte şi copil

J

ale cărui urmări se observă peste ani

K

devin tot mai mari

L

audio-vizuală în exces reprezintă

M

cu toate că şi părinţii sunt vinovaţi

N

RĂSPUNSURI
Scrieţi doar răspunsurile corecte în grila de răspunsuri.

0
I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DAŢI PAGINA

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (READING)-B2

4

Înţelegerea textului scris
Partea a 2-a
Un cunoscut om de afaceri din România vorbeşte despre artă, afaceri şi calculatoare. Citiţi textul cu
atenţie, apoi răspundeţi la întrebări. Trebuie să daţi 10 răspunsuri corecte. Aveţi mai jos un model.
Răspundeţi concis, folosind cuvinte-cheie. Detaliile care nu răspund direct la întrebare vor fi
considerate greşeli şi vor fi depunctate.
Pe vremea când eram student la arhitectură, încercam să mă autoconving că viitorul este al
computerelor. Am vizitat atunci nişte camere îngrozitoare, cu dulapuri mari în care se învârteau role cu
bandă magnetică. Ele înghiţeau cartele găurite. Plin, gol, adică 0 şi 1. Mi s-a părut cumplit. Am rămas
la pensulele şi creioanele mele. Plăcerea pensulei o am şi astăzi. Când privesc imaginile făcute de
computer, am un impuls nestăpânit să le corectez acolo pe unde el n-a greşit suficient ca ele să devină
frumoase. Producţia maşinii e perfectă, dar fără simţire. Computerul şi astăzi, ca şi atunci când făcea
găurele pe un carton, este o sculă proastă. Nu ştie altceva decât să te servească dacă ştii ce să îi ceri.
Nu poate gândi în locul tău.
Cu alte cuvinte, legătura mea cu IT-ul este relaţia gorilei cu o specie mult mai avansată. Ştie
foarte bine să folosească frunzele, lianele, crengile şi pietrele, dar se ascunde în desiş speriată de
agresiunea străinilor, cu lucrurile lor miraculoase. Cred că, mărturisit sau nu, asta e prima reacţie a
oricărui om de afaceri sau manager la contactul cu lumea IT-ului.
Din când în când apar la mine în birou nişte tineri drăguţi, simpatici şi bine învăţaţi să vândă,
care încearcă să mă convingă cât de utilă este soluţia informatică pe care o oferă. Vorbesc într-un
limbaj păsăresc plin de iniţiale englezeşti. Eu ştiu însă că preţul e direct legat de raportul dintre
lucrurile inutile pe care mi le pun în pachet şi nevoia mea absolută de a-l avea. De fapt, dincolo de
echipamente, softuri şi soluţii, cu toţii vând branduri. Pentru exact acelaşi lucru, preţurile sunt complet
diferite. Din fericire pentru ei, cu toţii suntem supuşi aceluiaşi imperativ: trebuie să avem o relaţie
prietenoasă cu tehnologia. Când cineva îţi loveşte maşina, simţi o durere fizică; căci maşina e un fel de
prelungire a trupului sau a propriei personalităţi. Pentru o parte a locuitorilor planetei, tot astfel este şi
computerul.
Steve Jobs, şeful Apple, a înţeles cel mai bine că el nu vinde tehnologie. Vinde senzaţii,
prestigiu, statut social. Cu cât stârneşte mai aprig tentaţia pentru miracol, cu atât va avea succes mai
mare. Preţul e măsura tentaţiei... Şi aşa, tehnologia se apropie de modă. Când l-a angajat ca CEO la
Apple pe John Scully, fostul conducător al gigantului Pepsi Cola, l-a întrebat: „Vrei să continui să
vinzi apă cu zahăr sau să participi la o revoluţie?" După aproape două decenii, revoluţia e pe cale să se
întâmple. Afacerile sunt arta de a desena în cifre modele de business, de a motiva oamenii în echipe,
de a construi arhitecturi corporatiste ce se potrivesc cu motivaţiile naturale ale oamenilor. Prin aceasta,
tehnologia informatică se îndreaptă şi ea către artă, eliberează inventivitatea şi creativitatea, se
umanizează. Pentru oameni şi corporaţii, computerul e scula care permite afacerilor să devină o artă.
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MODEL
0 Când s-a produs primul contact al autorului cu lumea computerelor?
Când era student.

1. Ce efect a avut asupra autorului prima vizită la un centru de calcul?
________________________________________________________________________
2. De ce este tentat autorul să corecteze imaginile făcute pe computer?
________________________________________________________________________
3. De ce computerul este, pentru autor, „o sculă proastă”?
_________________________________________________________________________
4. Care este prima reacţie a oamenilor de afaceri la întâlnirea cu computerul?
_________________________________________________________________________
5. Ce părere are autorul despre agenţii de vânzări care promovează pachete informatice?
_________________________________________________________________________
6. Ce determină, în cele din urmă, preţul unui pachet IT?
_________________________________________________________________________
7. Ce evidenţiază analogia dintre computer şi maşină?
_________________________________________________________________________
8. Care este, după Steve Jobs, cheia succesului în IT?
_________________________________________________________________________
9. Când a fost angajat John Scully la Apple?
_________________________________________________________________________
10. Care este astăzi relaţia dintre tehnologia informatică şi lumea afacerilor?
_________________________________________________________________________
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