NIVEL A2
*Documentul Nivel A2 anexa conţine alte tipuri de exerciţii care pot apărea în testele de
nivel A2.

ÎNŢELEGEREA UNUI TEXT SCRIS

25 de puncte

A. Potriviţi următoarele enunţuri cu descrierea sensului lor. (Fiecare poziţie valorează 50
de sutimi.)
1. Liftul nu funcţionează!
2. Nu intraţi cu mâncare!
3. Accesul interzis!
4. Nu aveţi voie să deschideţi frigiderul cu îngheţată!
5. Nu folosiţi aparatul de fotografiat!
6. Păstraţi distanţa!
7. Spălaţi-vă pe mâini!
8. Luaţi numai o pungă de plastic!
9. Vă rog să restituiţi volumele peste o săptămână!
10. Nu aveţi voie să împrumutaţi acest act!

1.

2.

3.

4.

5.

a. Nu vă apropiaţi prea mult!
b. Nu ţineţi cărţile mai mult de şapte zile!
c. Sunteţi singurul care poate folosi permisul.
d. Trebuie să folosiţi scările!
e. Nu aveţi voie să intraţi aici!
f. Nu fotografiaţi obiectele!
g. Lăsaţi produsele alimentare afară!
h. Vânzătorul vă va servi cu produsul dorit!
i. Folosiţi apa şi săpunul!
j. Nu folosiţi mai multe pungi!

6.

7.

8.

9.

10.

B. Puneţi în ordine paragrafele din următorul text:
Transportul în oraşe – prezent şi viitor
a. Este nevoie, de exemplu, de soluţii pentru un transport mai rapid şi mai comod. Dacă numărul
de locuitori creşte, vor fi mai multe mijloace de transport, deci mai multă poluare, mai mult zgomot şi stres
... În unele oraşe, mulţi oameni folosesc acum trenul în loc de maşină.
b. O altă alternativă e trenul maglev (magnetic levitation). Primul tren comercial maglev a început
să funcţioneze în 2004, între Aeroportul Internaţional Puidong şi Shanghai. Vehiculul poate merge cu 430
km/ oră.
c. În 1975 au existat în lume cinci oraşe cu o populaţie mai mare de zece milioane de locuitori.
Până în 2015, numărul lor va ajunge la douăzeci şi trei. Mulţi oameni cred că acesta este un lucru pozitiv.
Dezvoltarea oraşelor înseamnă însă nu numai facilităţi, dar şi pericole şi probleme.
d. De exemplu, în capitala Malaeziei, Kuala Lumpur, un tren foarte rapid transportă călătorii de la
aeroport în centrul oraşului în douăzeci şi cinci de minute, iar un taxi are nevoie pentru acelaşi traseu de
cincizeci de minute. În Bangkok, capitala Thailandei, se construiesc două căi ferate suspendate. Şi
metroul reduce mult traficul de suprafaţă.
e. Vom vedea, în viitor, dacă aceste soluţii vor rezolva problema transportului sau alte invenţii vor
fi necesare. Ne întrebăm, de asemenea, dacă dezvoltarea urbană va avea o limită sau întreg Pământul
va fi o uriaşă metropolă.
(după „Descoperă”, nr. 3/ martie 2007)
11.

12.

13.

14.

15.

EXPRIMARE SCRISĂ

25 de puncte

A. Sunteţi în vacanţă la mare de două zile. Scrieţi o carte poştală pentru familia voastră
despre locul în care sunteţi şi cum vă simţiţi. (60 de cuvinte)

B. Aveţi o fermă agricolă şi, în timpul verii, aveţi nevoie de ajutor. Scrieţi un anunţ
pentru studenţii care vor să lucreze în vacanţă. Daţi informaţii despre: cum se poate
ajunge la fermă, cazare, masă, ce trebuie să facă persoanele care vor veni, cât timp aveţi
nevoie de ajutor, câţi bani oferiţi, ce se mai poate face în localitatea voastră. (80 de
cuvinte)

ÎNŢELEGERE ŞI EXPRIMARE ORALĂ (I, II)

50 de puncte

I. ÎNŢELEGERE DUPĂ AUZ

25 de puncte

A. Doi prieteni se întâlnesc pe stradă şi stau de vorbă. Ascultaţi conversaţia lor şi alegeţi un
cuvânt din coloana B pentru fiecare propoziţie din coloana A. Cuvintele din coloana B pot
fi folosite de mai multe ori, iar unele dintre ele nu vor fi necesare.
A

B
a. luni

1. Melania şi prietenii ei joacă tenis.

b. marţi

2. Cristi are un test.

c. miercuri

3. Melania şi prietenii ei se uită la filme.

d. joi

4. Dan şi Ana au examen.

e. vineri

5. Melania şi Cristi vor vorbi la telefon.

f. sâmbătă
g. duminică

B. Ascultaţi un text publicitar despre hotelul Meteor şi decideţi dacă propoziţiile de mai
jos sunt adevărate (A) sau false (F).
6. Hotelul Meteor e aproape de mare sau de ocean.
7. Există trei tipuri de locuri de cazare la hotel.
8. Hotelul există de doi ani.
9. Există multe lucruri noi şi moderne în bucătărie şi în restaurant.
10. Clienţii pot folosi piscina toată ziua.

II. EXAMINARE ORALĂ

25 de puncte

A. Conversaţie dirijată
B. Monolog
Priviţi imaginile de mai jos şi comparaţi, din diferite puncte de vedere, mijloacele de
transport. Exprimaţi şi motivaţi preferinţele voastre.

C. Interacţiune verbală
Studentul A: Sunteţi în vacanţă într-un oraş de lângă mare şi staţi la hotel. Discutaţi cu
recepţionerul (Studentul B) pentru a afla informaţii despre modalităţile în care vă puteţi
petrece timpul în oraş. Întrebaţi despre posibilităţile de: a vedea filme, a merge la
spectacole de teatru, a cunoaşte persoane noi. Apoi daţi câteva informaţii despre oraşul în
care locuiţi.
Studentul B: Sunteţi recepţioner la un hotel dintr-un oraş de lângă mare. Un turist
(Studentul A) doreşte informaţii despre modalităţile în care îşi poate petrece timpul în
oraş. Răspundeţi la întrebările lui şi faceţi şi alte sugestii. Apoi puneţi câteva întrebări
despre oraşul în care locuieşte turistul. Întrebaţi despre: locaţie, climă, posibilităţi de a
petrece timpul liber.

TEXTELE PENTRU EXERCIŢIILE AUDIO
A.
Cristi: Bună, Melania. Ce faci?
Melania: Salut, Cristi. Aştept nişte prieteni. Mergem împreună să jucăm tenis.
Cristi: Excelent! Dar unde jucaţi?
Melania: Închiriem în fiecare vineri un teren lângă stadion. Vrei să vii cu noi?
Cristi: Vreau, dar nu pot. Mâine dimineaţă am un test foarte dificil, dar după aceea sunt liber. Ce ziceţi de o
partidă de baschet?
Melania: Nu cred, de obicei sâmbătă după-masa mergem cu bicicletele în parc şi seara ne uităm la filme.
Cristi: Şi duminică?
Melania: Trebuie să vorbesc cu prietenii mei. Ştiu că Dan şi Ana au un examen marţi. Poate mai studiază
duminică şi luni. Dar vorbesc cu ei şi te sun duminică dimineaţa să îţi spun.
Cristi: Ok. Aştept telefonul tău. Ciao!
Melania: Salut! Hei, Robert, în sfârşit! Unde sunt ceilalţi?
B.
Hotelul Meteor oferă condiţii excelente pentru toţi turiştii care doresc să petreacă pe această insulă zile plăcute şi
relaxante. Avem camere cu un pat şi cu două paturi, dar şi apartamente. Oameni din toată lumea pot să recomande
acest hotel. Mulţi clienţi se întorc aici pentru că le-a plăcut sejurul oferit de noi. Acum doi ani am construit trei
etaje noi, iar luna trecută am terminat renovarea la etajele mai vechi. Suntem cunoscuţi pentru o bucătărie
excelentă şi un restaurant modern, iar în acest an am cumpărat multe aparate moderne pentru sala de gimnastică. În
plus, clienţii au acces, în fiecare dimineaţă, la o piscină mare şi foarte modernă. Astfel, standardul hotelului nostru
este acum şi mai bun.

CHEIA EXERCIŢIILOR
ÎNŢELEGEREA UNUI TEXT SCRIS:
A. (Pentru exerciţiul A fiecare poziţie valorează 50 de sutimi.) 1. d; 2. g; 3. e; 4. h; 5. f; 6. a; 7. i; 8. j; 9. b; 10. c;
B. 11. c; 12. a; 13. d; 14. b; 15. e.
ÎNŢELEGEREA ŞI EXPRIMAREA ORALĂ
ÎNŢELEGERE DUPĂ AUZ:
A. 1. e; 2. f; 3. f; 4. b; 5. g; B. 6. A; 7. A; 8. F; 9. F; 10. F.

