
ALTE TIPURI DE EXERCI!II CARE POT AP"REA ÎN TESTELE DE 
NIVEL B1 

 
COMPREHENSIUNE DE LECTUR". COMPETEN!" GRAMATICAL" (I, II)                      
 
I. ÎN!ELEGEREA UNUI TEXT SCRIS                                                                     . 
 
A. Citi#i textul de mai jos $i alege#i varianta corect%: 
 

Nunta pe continentul african 
 

Se vorbe!te în secolul XXI despre globalizare !i despre pierderea specificului na"ional. 
De fapt, nimeni nu dore!te s# celebreze momentele importante din via"a sa dup# o re"et# 
universal#. De exemplu, "cea mai frumoas# zi din via"a unei femei" nu este !i nu trebuie s# fie 
la fel peste tot în lume. 

Pe "continentul negru" sunt religii !i culturi diverse. La fel de diverse sunt tradi"iile de 
nunt#. Totu!i, importan"a familiei este o tras#tur# care une!te aceste tradi"ii. O nunt# african#, 
indiferent de religie, simbolizeaz# în primul rând unirea a dou# persoane !i în acela!i timp 
unirea familiilor sau chiar a triburilor din care vin so"ii.  

În multe regiuni din Africa, fetele sunt preg#tite de mici pentru a deveni so"ii, iar acest 
lucru e foarte serios, pentru c# divor"urile sunt extrem de rare pe acest continent. De exemplu, 
fetele înva"# un limbaj cifrat. Cu ajutorul lui, femeile m#ritate pot discuta între ele, f#r# ca 
so"ii lor s# aib# idee despre ce vorbesc. Via"a de familie este atât de important# în cadrul 
societ#"ilor mai mici, încât în multe cazuri feti"ele sunt logodite chiar înainte s# se nasc#.  

În Sudan !i în zonele apropiate exist# obiceiul ca b#rbatul s# dea familiei miresei vite 
sau oi, pentru a compensa pierderea unei for"e de munc# în famile. De multe ori, b#rbatul care 
î!i pl#te!te socrii pentru pierderea lor, ajunge în imposibilitatea de a-!i sus"ine noua familie.  

O variant# a terapiei de cuplu moderne a fost dezvoltat# pe continentul african !i are 
avantajul c# este mai pu"in scump# !i, în acela!i timp, mai …personal#. Problemele de cuplu 
sunt discutate !i rezolvate cu to"i membrii din familiile so"ilor !i câteodat# cu întreg satul. 
Astfel, toat# lumea se simte util# pentru c# particip# la salvarea unei c#snicii. 

(dup# Descoper!, decembrie 2008) 
 
1. Tradi"iile de nunt# în diferite culturi !i religii din Africa 
a. sunt foarte similare. 
b. sunt foarte diferite. 
c. sunt diferite, dar au caracteristici comune. 
 
2. În Africa, fetele 
a. înva"# deja în copil#rie s# devin# so"ii. 
b. sunt c#s#torite în copil#rie. 
c. înva"# despre divor". 
 
3. În Sudan, familia fetei care se c#s#tore!te 
a. pierde bunuri materiale. 
b. pierde o persoan# care lucreaz#. 
c. pierde posibilitatea de a se sus"ine material. 
 
4. Terapia de cuplu implic#, în Africa tradi"ional#, 
a. costuri mari !i persoane multe. 
b. costuri mici !i persoane multe. 
c. costuri mari !i persoane pu"ine. 



B. Potrivi#i subtitlurile de mai jos cu fiecare paragraf din text. Aten#ie, un subtitlu este 
în plus! 

Fotbalul - trecut, prezent $i viitor 
 

1. La începutul secolului XX, fotbalul era deja r#spândit pe tot globul, ca un virus. În 
1904, secretarul federa"iei olandeze a propus înfiin"area unui organism interna"ional pentru a 
reglementa acest sport. Alte federa"ii au fost de acord, iar în 1 mai 1904 a fost semnat, în 
Fran"a, actul de înfiin"are a Federa"iei Interna"ionale a Fotbalului. La acel moment, membrii 
Federa"iei erau: Fran"a, Belgia, Danemarca, Olanda, Spania, Suedia !i Elve"ia.  
 2. Primul R#zboi Mondial a afectat evolu"ia fotbalului în toat# lumea, dar anii '30 i-au 
apar"inut Italiei, "ara care a lansat, la edi"ia din 1934, "igaretele „Campeonato del Mundo”. 
Dac# pân# acum fotbalul s-a jucat 'de pl#cere', în acest an, în sportul mondial num#rul 1, s-a 
dat startul unor câ!tiguri ce au ajuns în prezent la cifre impresionante.  
 3. Dup# Al Doilea R#zboi Mondial, competi"ia a fost reluat# în 1950, când Uruguayul 
a câ!tigat, absolut surprinz#tor, finala din Brazilia. Chiar dac# cele mai importante echipe 
provin din Europa !i America Latin#, FIFA a decis ca fiecare edi"ie a Cupei Mondiale s# fie 
pe un continent diferit. Dac# în 2002 Japonia !i Coreea de Sud au organizat marele eveniment 
împreun#, 2010 va fi anul Africii, mai exact al Africii de Sud. 
 4. Cupa Mondial# se joac# acum, îns#, nu doar pe iarb#, ci !i pe monitoarele 
computerelor. Primul joc de fotbal virtual a ap#rut - în Anglia, evident - în 1982. Mai târziu, 
au ap#rut chiar jocuri de strategie, în care po"i cump#ra !i vinde fotbali!ti, po"i planifica 
meciuri !i sisteme de joc.  

5. Se crede c# banii ob"inu"i din fotbalul virtual vor fi, în curând, mai mul"i decât cei 
din fotbalul real. Asta, îns# nu ne va convinge, probabil, niciodat#, s# nu ne mai uit#m la 
meciuri pe care nu le putem decide sau influen"a personal !i care ne rezerv# surpriza 
imprevizibilului uman.  

(dup# „Descoper#”, iunie 2006)  
 

a. Începutul unei afaceri profitabile  
 
b. Apari"ia organiza"iilor fotbalistice interna"ionale 
  
c. Organizarea cluburilor locale de fotbal 
 
d. Fascina"ia finalului nea!teptat 
 
e. Meciul t#u propriu 
 
f. Organizarea competi"iilor fotbalistice la nivel mondial 
 
 
 
C. Potrivi#i urm%toarele enun#uri cu descrierea sensului lor.  
 
1. Aten"ie! Cad pietre!      a. Nu atinge"i acest obiect! 
2. Proasp#t vopsit!       b. Nu pute"i ie!i cu c#r"ile afar#! 
3. Ap# adânc#! Numai pentru înot#tori profesioni!ti! c. Produse recomandate doar adul"ilor.                             
4. Nu scoate"i volumele din sala de lectur#!   d. Amatorii nu au acces în aceast# zon#! 
5. Nu vindem "ig#ri !i alcool persoanelor sub 18 ani! e. Zon# periculoas#! Conduce"i cu   

     aten"ie!  
 

1.    2.        3.           4.   5.         



D. Ordona#i paragrafele din urm%torul text: 
 
a. Dar ce, oare? Se spune c# în prezent visul românilor e s# aib# o cas# cu gr#din# !i 
curte. Dar la fel de mul"i par s# fie cei care î!i doresc s# locuiasc# în apartamente 
ultramoderne, sub deviza: "Confort maxim cu consum minim de energie !i efort." 
b. Iar apartamentele de peste câteva decenii vor fi !i mai diferite. Vor fi acele 'case 
inteligente', cu sisteme de management integrat: lumina, temperatura !i umiditatea aerului vor 
fi controlate de un centru de operare, care va putea lua singur multe decizii.  
c. Pentru ei, se construiesc în Bucure!ti numeroase imobile de apartamente care sunt 
vândute în propor"ie de 75% sau mai mult înc# înainte de începerea construc"iei. Acestea nu 
mai au nimic în comun cu obi!nuitele apartamente de bloc în care au crescut atât de mul"i 
dintre bucure!teni. 
d. Situa"ia locuin"elor din Bucure!ti s-a schimbat foarte mult în ultimii 20 de ani. 
Progresul e evident !i e peste tot. În primul rând, în capital# se construie!te foarte mult. În al 
doilea rând, standardele sunt total diferite fa"# de cele cu care am fost obi!nui"i înainte de 
1989. Ne dorim, deci, cu totul altceva. 
e.  De exemplu, el va modifica temperatura în func"ie de cea de afar#. Va putea porni un 
microaspirator, trimi"ându-l s# cure"e un anumit col" al camerei. Securitatea se va realiza prin 
instala"ii care vor oferi mult# siguran"#, dar !i suficient# intimitate. Pentru moment, îns#, 
înapoi la bloc! 
 

1.    2.        3.           4.   5.  
 
 
II. GRAMATIC" &I VOCABULAR                                                                  .                      
 
A. Potrivi#i jum%t%#ile de enun#uri din cele dou% coloane, A $i B:  
 
A.                                                                               B. 
1. Am avut mari emo"ii înaintea   a. aceea m-am odihnit o or#. 
 
2. Trebuie s# pl#tesc facturile înainte   b. la efectele polu#rii asupra s#n#t#"ii. 
 
3. Voi pleca la mare dup#     c. examenului de limba englez#. 
 
4. Am luat prânzul, dup#    d. în care nu ob"in viza? 
 
5. Cheam#-m# în caz     e. de sfâr!itul lunii. 
 
6. Ce ar trebui s# fac în cazul     f. ce voi termina cursurile. 
 
7. Am citit un studiu referitor    g. c# ai nevoie de ajutorul meu. 
  
 
 
B. Completa#i spa#iile libere cu una din formele: 
 
 cel  cea  cei  cele   al  a  ai  ale 
 
Nu !tiu 1. ............ cui a fost ideea asta, dar 2. .............. care au propus-o n-au fost prea 
inspira"i. Nimeni nu s-a gândit la consecin"ele grave 3. ............. unui asemenea proiect. Cred 
c# ar fi mai potrivit s# opt#m pentru 4. ............ mai simpl# dintre solu"ii: colaboratorii Ioanei 
!i cei 5. ............ lui Mihai trebuie implica"i în toate deciziile. Ce p#rere ave"i?  
 
 
 
 



C. Potrivi#i cuvintele din coloana A cu cele din coloana B. 
 
  A.   B. 
  1. a merge  a. cu voce tare 
  2. a se trezi  b. de cineva 
  3. a !ti  c. pe cuvânt 
  4. a citi   d. de responsabilitate 
  5. a fi   e. dreptate 
  6. a râde  f. la realitate 
  7. a fugi  g. un interviu 
  8. a crede   h. pe jos 
  9. a avea  i. de acord 
  10. a lua  j. pe de rost 
 
D. G%si#i sinonime pentru cuvintele subliniate din textele de mai jos: 
 
a) Organismul / 1. ................................. uman se adapteaz# greu la temperaturi sc%zute              
/ 2. ................................. !i îi e !i mai greu / 3. .............................. s# fac# fa"# la diferen"ele pe 
care le resimte de-a lungul / 4. ........................ unei zile, atunci când o persoan# iese afar# 
dintr-un spa"iu bine înc#lzit. Din cauza frigului, tonusul nostru  se diminueaz% / 5. ............... 
!i, de aceea, iarna avem nevoie de îngrijiri speciale.   
 
ÎN!ELEGERE &I EXPRIMARE ORAL" (I, II)                                                       .                       
                                    
ÎN!ELEGERE DUP" AUZ                                                                                . 

 
A. Asculta#i o conversa#ie în lift între dou% foste vecine, Ioana $i Maria, $i selecta#i 
r%spunsul corect: 
 
1. Maria !i Mirela nu s-au întâlnit de mult timp pentru c# 
a. Mirela s-a c#s#torit !i nu mai st# cu mama ei. 
b. Maria s-a m#ritat !i s-a mutat din bloc. 
c. Maria locuie!te împreun# cu mama ei. 
 
2. Mama Mariei nu este acas# fiindc# 
a. fiica ei mai mare a n#scut un b#iat. 
b. Maria are nevoie de ajutorul ei la Timi!oara. 
c. trebuie s-o ajute pe sora Mariei cu nou-n#scu"ii. 
 
3. Maria a venit acas# la mama ei 
a. ca s# se întâlneasc# cu Ioana. 
b. ca s# hr#neasc# pisica mamei. 
c. ca s# aib# grij# de gemenii surorii ei. 
 
4. Maria nu are înc# copii pentru c# 
a. are deja dou# pisici. 
b. acum nu mai are so". 
c. copiii fac prea mult zgomot. 

 
5. Mirela o invit# în vizit# 
a. ca s# mai stea de vorb# despre copii. 
b. ca s# vad# unde este serviciul ei. 
c. ca s#-i prezinte un tân#r. 
 

  1. –  
  2. – 
  3. – 
  4. – 
  5. – 
  6. – 
  7. – 
  8. – 
  9. – 
 10. -  



B. Asculta#i prezentarea unor opinii privind temele de cas% în $coal%. Decide#i dac% 
enun#urile de mai jos sunt adev%rate (A) sau false (F): 
 
1. P#rerea general# este c# elevii au foarte multe teme la majoritatea disciplinelor. 
 
2. Inspectorul declar# c# profesorii vor fi obliga"i s# nu mai dea teme de cas#. 
 
3. Opinia p#rin"ilor este c# scrisul copiilor e afectat de volumul exagerat de teme. 
 
4. Din cauza efortului prea mare, elevii sunt expu!i la riscul de a se îmboln#vi. 
  
5. Elevii lucreaz# zilnic mai mult decât adul"ii. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TEXTELE PENTRU EXERCI!IILE AUDIO 
A. 
Mirela: O, Maria, ce mai faci, nu te-am v#zut de mult! 
Maria: Într-adev#r, vin foarte rar pe-aici, prin bloc. $tii, m-am c#s#torit !i am plecat de la mama…  
Mirela: Dar tu nu vii în vizit#, nu-i a!a? $tiu c# mama ta nu este acas#. 
Maria: Ai dreptate, a plecat la sora mea mai mare, la Timi!oara, pentru c# a n#scut !i are nevoie de ajutor cu 
copiii. 
Mirela: Cu copiii? N-am !tiut c# sora ta mai are înc# un copil. 
Maria: Nu are, dar acum a n#scut gemeni: un b#iat !i o feti"#. 
Mirela: Ce frumos! Cred c# aceasta este formula ideal#.  
Maria: A!a e, dar nu e prea simplu cu doi copii în acela!i timp. $tii cum e, ai mai multe responsabilit#"i, trebuie 
mai mult# mâncare, mai multe haine. În plus, doi copii fac mai mult zgomot… 
Mirela: Vorbe!ti a!a pentru c# n-ai copii! 
Maria: Deocamdat#. Sunt ocupat# cu pisicile. Am dou# acas#, iar acum am venit s#-i dau de mâncare pisicii 
mamei mele. Lipse!te o s#pt#mân#. 
Mirela: Da, dar trebuie s# v# gândi"i !i voi la un copil… 
Maria: Acum nu e posibil. Am divor"at de pu"in timp !i nu cred c# o s# m# rec#s#toresc prea curând. 
Mirela: Vai, Maria, îmi pare r#u, n-am !tiut! S# vii pe la mine pe la serviciu într-o zi. $tii, am un coleg  nou 
foarte dr#gu", poate v# cunoa!te"i !i… 
Maria: Bine, bine, o s# trec, acum trebuie s# cobor…  
 
B. 

Inspectorii !colari, p#rin"ii, dar !i unii profesori sunt nemul"umi"i c# elevii primesc prea multe teme 
pentru acas# la aproape toate materiile. Inspectorul general al municipiului Bucure!ti s-a declarat împotriva 
volumului exagerat de teme. „Ca p#rinte, sunt împotriva temelor de vacan"# !i pentru acas#. Ca inspector, nu pot 
decât s# recomand s# se renun"e la temele scrise obligatorii”, a explicat inspectorul. $i p#rin"ii consider# c#, din 
cauza temelor prea multe, copiii scriu repede !i foarte urât. Mai r#u e c# multe teme de vacan"# nu se corecteaz# 
!i nu se noteaz# !i, în felul acesta, munca elevilor nu este evaluat#.  

Ministerul Educa"iei aprob# !i sus"ine recomandarea f#cut# de Inspectoratul $colar Bucure!ti, îns# 
!colile nu pot fi obligate s# renun"e la teme. Situa"ia a fost discutat# de exper"i !i de oficiali din domeniul 
educa"iei, care au sus"inut opinia Ministerului. Argumentul principal a fost faptul c# elevii fac un efort excesiv, 
ajungând s# înve"e chiar !i 10-11 ore pe zi, lucru care le pune în pericol s#n#tatea. În aceste condi"ii, programul 
copiilor dep#!e!te timpul de lucru al unui adult, care, prin lege, nu este obligat s# munceasc# mai mult de 8 ore.  

 
 
 



CHEIA EXERCI!IILOR 
 
COMPREHENSIUNE DE LECTUR" &I COMPETEN!" GRAMATICAL" 
I. ÎN!ELEGEREA UNUI TEXT SCRIS: 
A. 1. c; 2. a; 3. b; 4. b; B. 1. b; 2. a; 3. f; 4. e; 5. d; C. 1. e; 2. a; 3. d; 4. b; 5. c; D. 1. d; 2. a; 3. c; 4. b; 5. e. 
 
II. GRAMATIC" &I VOCABULAR: 
A.  1. c; 2. e; 3. f; 4. a; 5. g; 6. d; 7. b; B. 1. a; 2. cei; 3. ale; 4. cea; 5. ai; C. 1. h; 2. f; 3. j; 4. a; 5. i; 6. b; 7. d; 8. 
c; 9. e; 10. g; D. 1. corpul; 2. joase; 3. dificil; 4. în timpul/ pe parcursul; 5. scade. 
 
 
ÎN!ELEGERE &I EXPRIMARE ORAL" 
ÎN!ELEGERE DUP" AUZ: 
A. 1. b; 2. c; 3. b; 4. b; 5. c; B. 1. A; 2. F; 3. A; 4. A; 5. A;   
 


