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TEST DE PLASARE
ÎNŢELEGERE DUPĂ AUZ

20 de puncte

A. Ascultaţi un anunţ despre un spectacol de circ şi selectaţi răspunsul corect:
1. La circ pot merge

a. numai copiii.
b. părinţii şi bunicii.
c. oameni de toate vârstele.

2. Spectacolul începe la ora

a. 9.
b. 19.
c. 18.

3. Biletul pentru copii costă

a. 2 lei.
b. 5 lei.
c. 6 lei.

4. Elefanţii

a. pictează.
b. dansează.
c. fac acrobaţii.

5. Circul pleacă din oraş

a. duminică seara.
b. peste 3 zile.
c. peste 7 zile.

B. Ascultaţi prezentarea portalului www.ba.com, de la British Airways. Completaţi
spaţiile libere cu informaţii din text. Scrieţi 1 sau 2 cuvinte:
6. Acest portal îi ajută pe călători să facă economie
7. Cu ajutorul portalului, pregătirea călătoriei e posibilă în doar
8. Preţul biletului poate fi calculat şi în

ţării de unde se pleacă.

9. Ultimul preţ conţine şi serviciile
10. Turiştii pot alege dacă vor să viziteze oraşul cu

sau cu

C. Ascultaţi o reclamă la produsele ZEPTER şi decideţi dacă enunţurile de mai jos sunt
adevărate (A) sau false (F):
11. Cu mult înainte de 1993, compania Zepter i-a ajutat pe români să prepare
mâncărurile cu plăcere.
12. Produsele Zepter sunt utilizate exclusiv în pregătirea sănătoasă a hranei.
13. Prin metodele tradiţionale de preparare, alimentele îşi micşorau dimensiunile.
14. După prepararea mâncării, aceasta poate fi ţinută timp îndelungat, prin vidare.
15. Utilizând produsele Zepter, veţi cumpăra mai puţine alimente.

1

Test de plasare 1

D. Ascultaţi câteva sfaturi ale specialiştilor privitoare la felul în care trebuie să te
comporţi la un interviu de angajare. Completaţi spaţiile libere cu informaţii din text.
Scrieţi 1 sau 2 cuvinte.
16. În timpul interviului, mulţi au un comportament anormal din cauza
17. Indiferent care sunt motivele pentru care ţi-ai schimbat locul de muncă, nu trebuie să-l
critici pe
18. Ţi se sugerează să-ţi scoţi în evidenţă mai ales
19. Scopul principal al angajatorului este să-şi dea seama dacă persoana ta corespunde cu
20. În timpul interviului, ţi se recomandă să-ţi tratezi propria persoană ca pe o

ÎNŢELEGEREA UNUI TEXT SCRIS

20 de puncte

A. Citiţi următoarele anunţuri matrimoniale şi identificaţi bărbatul care a dat fiecare
anunţ:
b. Şofer profesionist,
22 de ani, drăguţ,
blond, caut o prietenă
agreabilă, care
iubeşte dansul şi
sportul.

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

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.

2

c. Profesor, 41 de
ani, blond, înalt
de 1.80 m, doresc
să întâlnesc o
tânără femeie,
pasionată de
lectură, muzică şi
artă.
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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.
B. Citiţi titlurile de mai jos şi stabiliţi domeniul din care provine fiecare ştire. Atenţie, o
rubrică este în plus!
6. Preşedintele ţării va da o declaraţie oficială la
o conferinţă de presă.
7. Din cauza creşterii numărului de accidente rutiere,
mortalitatea a crescut cu 10 % în ultimul an.
8. Luna aceasta s-a observat scăderea preţurilor la
produsele lactate.
9. La sfârşitul săptămânii, intrarea la muzeele din
oraşul nostru este gratuită.
10. Cercetătorii de la Institutul de Biologie au descoperit
un nou medicament împotriva leucemiei.

a. social
b. cultură
c. politică
d. ştiinţă
e. sport
f. economie

C. Citiţi textul de mai jos şi aranjaţi informaţiile în ordinea în care ele apar în text:
Tabere pentru tineri
Pentru vara lui 2007, ANT (Autoritatea Naţională pentru Tineret) pune la dispoziţia tinerilor
un număr de aproape şapte mii de locuri de cazare, în 65 de centre de agrement. Clujenii pot beneficia
de ofertele ANT prin Direcţia judeţeană pentru Tineret (DJT). Taberele pentru tineri nu mai seamănă
deloc cu taberele „tradiţionale”. ANT are o politică mai bună în acest an: centre mai puţine, dar
condiţii mai bune. Partea unde s-a lucrat cel mai mult este cea a serviciilor alimentare: tinerii vor
cunoaşte dinainte meniul, detaliat, pentru fiecare zi de şedere în vacanţă, ca să nu existe niciun fel de
surprize la acest capitol.
Aceste tabere nu sunt destinate doar elevilor şi studenţilor, ci tinerilor, în general. Nu este
necesar ca tinerii să fie încadraţi în sistemul de învăţământ. În plus, pentru fiecare zece persoane care
se înscriu într-unul din programele Direcţiei judeţene pentru Tineret, a unsprezecea persoană primeşte
gratuitate. Ea este considerată însoţitor de grup. Această persoană nu trebuie să fie obligatoriu un
profesor, cum a fost înainte, în vechile tabere, ci numai un adult responsabil. El trebuie să rezolve
problemele care apar şi să asigure o bună comunicare între centrul de agrement şi DJT.
Oferta prezintă nu numai tabere de odihnă, ci şi tabere tematice, în toată ţara, la preţuri mici.
De exemplu, există tabere de engleză, jurnalism, dans, literatură, artă fotografică şi design vestimentar,
dar şi tabere de cantonament sportiv, orientare turistică şi turism montan.
Distracţia începe la mijlocul lunii iunie şi continuă pe perioada a 13 serii. Fiecare serie
durează câte o săptămână. Preţurile pentru o zi de cazare cu pensiune completă este de 35 de lei şi
poate să ajungă până la 43 de lei, în funcţie de destinaţia aleasă. Preţurile sunt puţin mai mari pentru
taberele tematice.
(după „Foaia Transilvană”, nr. 20/ 2007)
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a. În unele tabere se face o selecţie după specializări.

11.

b. O persoană matură are grijă de fiecare grup.

12.

c. Costul biletelor diferă după locul unde se organizează tabăra.

13.

d. E posibil ca unele persoane să nu plătească biletul.

14.

e. În acest an, tinerilor li se oferă un număr foarte mare de tabere de vară. 15.
D. Citiţi textul de mai jos şi selectaţi varianta corectă:

Terapia prin autografe
A trebuit să-mi scriu numele de 400 de ori. Este un exerciţiu grozav de meditaţie. Ultima
dată când mi s-a mai cerut s-o fac a fost în şcoala primară, ca pedeapsă că o trăsesem de codiţe
pe Rodica. A trebuit să scriu de 100 de ori pe tablă „Rodica, îmi pare rău!” şi să mă semnez.
Numai că pe tablă încăpeau doar zece rânduri, aşa că trebuia să şterg şi să o iau de la capăt.
Mi-a luat cam o oră şi scrisul meu devenea din ce în ce mai mare, până când pe tablă nu mai
încăpeau decât trei rânduri. Când a sunat clopoţelul, încă îi mai datoram învăţătoarei vreo 55
de „îmi pare rău”, cu semnătură. Niciodată nu a mai adus chestiunea în discuţie, aşa că îi mai
sunt dator. Din această experienţă am învăţat două lucruri: primul, că dacă o tragi pe Rodica
de codiţe trebuie să-ţi ceri iertare de multe ori şi să te semnezi (mie chiar îmi plăcea de ea, de
aceea o şi trăsesem de codiţe); şi al doilea, că poţi să-i distrezi pe oameni doar scriindu-ţi
numele pe tablă, cu litere mai mari sau mai mici, depinde de cât de amuzant vrei să fii.
Un alt exemplu de ins care îşi scria numele iar şi iar este Stalin. El semna uneori atât de
multe condamnări la moarte, încât îl durea mâna şi trebuia să şi-o bage în vodcă cu gheaţă.
Mulţi oameni au reuşit să supravieţuiască numai pentru că, la sfârşitul unei zile, mâna lui
Stalin era atât de umflată, că nu mai putea semna nici o condamnare şi sentinţele lor ajungeau
la fundul teancului, sub cele proaspete, de a doua zi.
Primul om care a găsit o soluţie rezonabilă la oboseala cauzată de autografe a fost Andy
Warhol. Warhol şi-a făcut o ştampilă cu semnătura sa şi apoi a pus pe unul dintre secretarii săi
să-i semneze opera. După ce a inventat semnătura ştampilată, Andy a mai imaginat şi alte
modalităţi de a-şi reproduce opera şi imaginea, făcând, astfel, din ştampila cu autograf atât o
idee productivă, cât şi un mijloc de eliminare a oboselii.
În cursul procesului de scriere a numelui meu de 400 de ori, am mai observat că, după un
timp, semnătura mi se modificase, aşa că nu mai eram sigur a cui era semnătura aceea. Apoi
am început să-mi pun întrebări despre numele meu şi despre semnificaţia lui, dacă ar fi avut
vreuna. Cam 150 de autografe mai târziu, numele meu a început să-şi piardă orice înţeles şi s-a
transformat într-un desen urât, pur mecanic. Motivul pentru care purtam acel nume a dispărut.
Nu-mi puteam aminti de ce port acest nume şi de ce avea atâtea litere ciudate în el. Câteva
semnături mai încolo am început să tratez fiecare literă separat şi să mă intereseze de ce unele
o luau încolo şi altele încoace. Mă uimea şi legătura dintre acele urme de cerneală şi persoana
la care credeam că se referă, adică eu. După aproape 400 de semnături eram pe deplin
preocupat de autoanaliză şi m-am psihanalizat aşa, singur, până când am tăiat toate legăturile
cu numele meu şi am observat că mâna care dădea autografele acţiona pe cont propriu, ca un
agent KGB scăpat de sub control. Am aflat cum ar fi să ai o mână transplantată, ca Orlac,
pianistul cu o mână de criminal.
A-ţi scrie numele la nesfârşit, timp de cel puţin o zi, este o bună terapie şi un antrenament
excelent pentru când, şi dacă, o să devii best-seller. Eu n-am făcut decât terapia.
(după Andrei Codrescu, „Dilema veche”, nr.114/ 2007)
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16. Autorul se simte dator faţă de fosta lui învăţătoare deoarece
a. a tras-o pe Rodica de codiţe.
b. nu şi-a executat în întregime pedeapsa.
c. s-a amuzat când şi-a scris numele pe tablă.
17. În timpul lui Stalin, unii condamnaţi la moarte au scăpat de execuţie pentru că
a. Stalin consuma multă vodcă cu gheaţă.
b. Stalin semna condamnările a doua zi.
c. Stalin era incapabil să mai semneze ultimele sentinţe.
18. Ca să scape de oboseala cauzată de autografe, Andy Warhol
a. a creat ştampila cu autograf.
b. şi-a rugat secretarii să semneze în locul lui.
c. s-a odihnit şi a meditat la alte idei productive.
19. În timp ce dă autografe, autorul
a. îşi perfecţionează semnătura.
b. îşi recunoaşte cu dificultate semnătura.
c. îşi schimbă semnătura.
20. După ce a terminat cu autografele, autorul a sesizat că
a. nu mai avea nici un control asupra propriei mâini.
b. mâna lui seamănă cu mâna unui criminal.
c. are o mână transplantată.

GRAMATICĂ ŞI VOCABULAR

20 de puncte

A. Puneţi cuvintele din paranteză la forma corectă:
A. Gicu este la mare, împreună cu (părinţi) 1. ........................ lui. El intră în apă şi (a
înota) 2. ...................................., apoi (a ieşi) 3. ............................ şi (a sta) 4. ............. la
soare. Ieri, Gicu (a vizita) 5. ......................... Grădina zoologică. A văzut (mult) 6.
.................... animale din (tot) 7. .............................. regiunile. La început, a intrat întrun parc mare. Acolo au fost doi (elefant) 8. ................................ şi trei (girafă) 9.
............................. . Nu departe de ei, au fost nişte maimuţe (drăguţ) 10. ...................., cu
coada foarte lungă.

B. Tiny Pinocchio este numele (un) 11. ...................................... căţel. Este un nume
foarte mare pentru un căţel foarte mic. Da, aţi înţeles bine, Tiny este (mic)
12. ................................ căţel din lume. Are numai 8 cm şi cântăreşte doar vreo 450 de
grame. Stăpâna (Tiny) 13. .................................. are planuri mari pentru căţeluşul ei.
Ea speră (a intra) 14. ............................. în Cartea (Recorduri) 15. ............................... .
Dar, "nu- (el) 16. ...................... spuneţi lui Tiny. El nu ştie că este un căţel foarte
mic", spune Skeels-Hopson. "Crede că el e şeful. Latră mereu la câinii (mari)
17. .......................... decât el. De fiecare dată, încearcă (a se lupta) 18. ..........................
cu ei. Dar câinii mai mari sunt mai deştepţi decât el şi vor (a se juca) 19. ......................
cu Tiny. Toată lumea (el) 20. ............ iubeşte foarte mult pe căţeluşul curajos.
(după „National Geografic Junior”, ian. - feb./ 2004)
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C. Cu mic cu mare, cei care doresc (a-şi petrece) 21. .............................................
minivacanţa de 1 Mai pe Litoralul românesc ar trebui (a-şi lua) 22. ................................
în rucsac şi o umbrelă. Conform (prognoză) 23. ................................... realizate de
meteorologii de la Administraţia Naţională de Meteorologie, începând de duminică,
ploile (a apărea) 24. ....................... şi pe Litoral. Maxima (ziua) 25. ...............................
de sâmbătă va fi de 18º C, iar minima de 9ºC. În cursul zilelor de duminică şi luni,
instabilitatea atmosferică (a se accentua) 26. ............................... şi, temporar, va ploua,
vor fi descărcări electrice şi unele intensificări (vântul) 27. ........................................ .
Dacă meteorologii ar şti şi ora la care va ploua, v- (a spune) 28. ...................................
cu exactitate când nu trebuie să ieşiţi din casă. (A fi) 29. ............................... vorba
despre prezentarea timpului probabil, vă rugăm să ne înţelegeţi şi (a nu se supăra)
30. ....................................... dacă se va dovedi că prognoza pentru acest weekend a fost
greşită.
(după „Jurnalul TV”, 27 apr.-3 mai/ 2007)

D. În ultimii 37 de ani, s-a înregistrat o scădere cu 17 nou-născuţi de sex masculin, la
100.000 de naşteri în SUA, şi cu 37, la 100.000 de naşteri în Japonia. Devra Lee Davis a
elaborat o teorie potrivit (care) 31. ..................... factorii de mediu pot influenţa
scăderea ratei (natalitate) 32. ........................... în rândul bărbaţilor, menţionând însă că
motivul real al scăderii numărului naşterilor de băieţi în favoarea (cel) 33. ................... al
naşterilor de fete rămâne, în mare parte, necunoscut. Este dificil de stabilit cu exactitate
(care) 34. ................... fapt se datorează acest fenomen. Părerea (mulţi) 35. ......................
savanţi este că numărul bărbaţilor care lucrează cu solvenţi chimici, metale şi pesticide
şi care au devenit taţi de băieţi a scăzut continuu. Conform opiniei (alţi) 36.
.......................... specialişti, o altă cauză a (acest) 37. ........................... fenomen ar fi
factorii nutriţionali şi starea de sănătate a femeii însărcinate. Se pare că nu putem da
dreptate (niciun)
38. ............................... dintre aceşti experţi şi că nu putem selecta
cu precizie nicio teorie (care) 39. ....................................... s-o considerăm absolută. Cel
mai sigur este faptul că numai o combinaţie a (toţi) 40. ............................. acestor factori,
precum şi vârsta înaintată a părinţilor ar putea explica scăderea numărului naşterilor de
băieţi.
(după „Jurnalul TV”, 27 apr. - 3 mai/ 2007)

PRODUCERE CREATIVĂ DE TEXT

20 de puncte

A. Aţi primit, din greşeală, pe telefonul mobil, următorul mesaj, de la o persoană
necunoscută. Scrieţi un răspuns pentru ea, în care îi explicaţi că a făcut o greşeală şi că
trebuie să trimită din nou acest mesaj pentru M. (40 de cuvinte)
Dragă M.,
mâine sosesc la Cluj, la ora 17.45, cu trenul accelerat 1427. Mă aştepţi la gară?
Am multe bagaje! Am mare nevoie de ajutorul tău! Pe mâine,
Crina
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B. Scrieţi un eseu în care prezentaţi avantajele/dezavantajele de a locui într-un oraş
mare/mic. Scrieţi care este opţiunea dumneavoastră şi argumentaţi. (160 de cuvinte)

EXAMINARE ORALĂ

20 de puncte

A. Conversaţie dirijată
B. Monolog
Priviţi obiectele din camera de mai jos. Spuneţi care este poziţia lor şi dacă aceasta este
una obişnuită. Descrieţi persoana care locuieşte în această cameră. Faceţi o comparaţie
între dumneavoastră şi această persoană.
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