ALTE TIPURI DE EXERCIŢII CARE POT APĂREA ÎN TESTELE
DE NIVEL A1
ÎNŢELEGEREA UNUI TEXT SCRIS

.

A. Citiţi mesajul de mai jos şi selectaţi răspunsul corect:

Dragă Manuela,

Cluj-Napoca
joi, 15 aprilie

Mâine este ziua mea. Vreau să dau o petrecere sâmbătă seara,
la ora 19. Vine şi Matei cu Sorin. Poţi să vii şi tu? Nu trebuie
să aduci niciun cadou, dar, dacă vrei, poţi să cumperi o sticlă
de vin.
Adresa mea este:
str. Ieremia Grigorescu, nr. 32, bl. A, et. 2, ap. 24, Cluj-Napoca.
tel. 581664
e-mail: dianacos@yahoo.com

Pe sâmbătă,
Diana

1. Manuela primeşte

a. o scrisoare.
b. o felicitare.
c. o invitaţie.

2. Sâmbătă, Manuela merge

a. la un film.
b. la o aniversare.
c. la o întâlnire.

3. Diana sărbătoreşte ziua ei

a. la sfârşit de săptămână.
b. săptămâna viitoare.
c. vineri.

4. Manuela poate duce la petrecere

a. un cadou.
b. un tort.
c. o sticlă de vin.

5. Diana locuieşte

a. la cămin.
b. într-o casă.
c. într-un apartament.

B. Citiţi următoarele anunţuri matrimoniale şi identificaţi bărbatul care a dat
fiecare anunţ:

a. Singur, 57 de ani, nici
frumos, nici urât,
optimist, sincer, caut o
prietenă drăguţă şi
sinceră care iubeşte viaţa
de familie, pentru
căsătorie.

c. Profesor, 41 de
ani, blond, înalt
de 1.80 m, doresc
să întâlnesc o
tânără femeie,
pasionată de
lectură, muzică şi
artă.

b. Şofer profesionist,
22 de ani, drăguţ,
blond, caut o prietenă
agreabilă,
care
iubeşte dansul şi
sportul.

d. Tehnician, 24 de
ani, înalt, brunet, cu
barbă, sportiv,
doresc să întâlnesc o
fată care adoră
excursiile.

e. Încă tânăr, 36 de
ani, necăsătorit, vesel,
dinamic, caut o
prietenă simpatică,
nefumătoare.

1. Tânărul conduce toată ziua şi seara dansează.
2. Bărbat în vârstă, caută o soţie.
3. Are părul negru şi îi plac călătoriile.
4. Nu este căsătorit şi doreşte o prietenă care nu fumează.
5. Este intelectual şi îi plac femeile educate.

ÎNŢELEGERE ŞI EXPRIMARE ORALĂ (I, II)

.

ÎNŢELEGERE DUPĂ AUZ

.

A. Ascultaţi trei persoane care vorbesc despre preferinţele şi problemele lor. Alegeţi
varianta corectă.
1. Mihai

a. Merg des în excursii.
b. Nu ies în oraş, stau şi citesc.
c. Vizitez frecvent expoziţii de pictură şi sculptură.

2. Dana
3. Radu

4. Andrei

a. Stau la bloc.
b. Nu am suficient timp.
c. Am probleme când călătoresc cu maşina.

5. Liana
6. Vlad

TEXTELE PENTRU EXERCIŢIILE AUDIO
A.
Mihai: Îmi plac artele plastice.
Dana: Îmi place să călătoresc.
Radu: Prefer să am timp pentru o carte.
Andrei: Locuiesc la etajul 10.
Liana: Prefer să merg pe jos.
Vlad: În general, sunt foarte ocupat.

CHEIA EXERCIŢIILOR
ÎNŢELEGEREA UNUI TEXT SCRIS:
A. 1. c; 2. b; 3. a; 4. c; 5. c; B. 1. b; 2. a; 3. d; 4. e; 5. c.
ÎNŢELEGERE DUPĂ AUZ:
A. 1. c; 2. d; 3. b; 4. a; 5. d; 6. b.

