
ALTE TIPURI DE EXERCI!II CARE POT AP"REA  ÎN TESTELE 
DE NIVEL A1 

 
ÎN!ELEGEREA  UNUI TEXT SCRIS                                                        .                           
 
A. Citi#i mesajul de mai jos $i selecta#i r%spunsul corect: 

 
1. Manuela prime!te                          a. o scrisoare. 
                                                           b. o felicitare. 
                                                           c. o invita"ie. 
 
2. Sâmb#t#, Manuela merge               a. la un film.  
                                                            b. la o aniversare. 
                                                            c. la o întâlnire. 
 
3. Diana s#rb#tore!te ziua ei               a. la sfâr!it de s#pt#mân#. 
                                                            b. s#pt#mâna viitoare. 
                                                            c. vineri. 
 
4. Manuela poate duce la petrecere    a. un cadou. 
                                                            b. un tort. 
                                                            c. o sticl# de vin. 
 
5. Diana locuie!te                               a. la c#min. 
                                                            b. într-o cas#. 
                                                            c. într-un apartament. 

                                                                             Cluj-Napoca  
                                                                            joi, 15 aprilie 
                                             Drag! Manuela, 
 
Mâine este ziua mea. Vreau s! dau o petrecere sâmb!t! seara,
la ora 19. Vine "i Matei cu Sorin. Po#i s! vii "i tu? Nu trebuie 
s! aduci niciun cadou, dar, dac! vrei, po#i s! cumperi o sticl!
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 sâmb!t!, 
                  Diana 

 



B. Citi#i urm%toarele anun#uri matrimoniale $i identifica#i b%rbatul care a dat 
fiecare anun#: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tân#rul conduce toat# ziua !i seara danseaz#.  

 

2. B#rbat în vârst#, caut# o so"ie.  

 

3. Are p#rul negru !i îi plac c#l#toriile.   

 

4. Nu este c#s#torit !i dore!te o prieten# care nu fumeaz#.   

 

5. Este intelectual !i îi plac femeile educate. 

 

 
 

a. Singur, 57 de ani, nici 
frumos, nici urât, 
optimist, sincer, caut o 
prieten! dr!gu"! #i 
sincer! care iube#te via"a 
de familie, pentru 
c!s!torie. 

b. $ofer profesionist,
22 de ani, dr!gu",
blond, caut o prieten!
agreabil!, care
iube#te dansul #i
sportul.  

c. Profesor, 41 de 
ani, blond, înalt 
de 1.80 m, doresc 
s! întâlnesc o 
tân!r! femeie, 
pasionat! de 
lectur!, muzic! #i 
art!. 

d. Tehnician, 24 de 
ani, înalt, brunet, cu 
barb!, sportiv, 
doresc s! întâlnesc o 
fat! care ador! 
excursiile. 

e. Înc! tân!r, 36 de 
ani, nec!s!torit, vesel, 
dinamic, caut o 
prieten! simpatic!, 
nefum!toare.   



ÎN!ELEGERE &I EXPRIMARE ORAL"  (I, II)                                      . 
 
ÎN!ELEGERE DUP" AUZ                                                                          .                           

 
A. Asculta#i trei persoane care vorbesc despre preferin#ele $i problemele lor. Alege#i 
varianta corect%.  
 
 
1. Mihai    a. Merg des în excursii. 

   b. Nu ies în ora!, stau !i citesc.   
2. Dana    c. Vizitez frecvent expozi"ii de pictur# !i sculptur#. 

  
3. Radu                                     
 
 
 
4.  Andrei            a. Stau la bloc.   

b. Nu am suficient timp. 
5.  Liana            c. Am probleme când c#l#toresc cu  ma!ina. 
 
6.  Vlad                                    
 
 

 
 
 

TEXTELE PENTRU EXERCI!IILE AUDIO 
 

A.                     
Mihai: Îmi plac artele plastice. 
Dana: Îmi place s# c#l#toresc. 
Radu: Prefer s# am timp pentru o carte. 
 
Andrei: Locuiesc la etajul 10. 
Liana: Prefer s# merg pe jos. 
Vlad: În general, sunt foarte ocupat. 
 

 
CHEIA EXERCI!IILOR 

 

ÎN!ELEGEREA 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. 
 

ÎN!ELEGERE DUP" AUZ: 

A. 1. c; 2. d; 3. b; 4. a; 5. d; 6. b.  
 
 

 
 


