
Departamentul de limb!, cultur! "i civiliza#ie româneasc!, Litere, UBB, Cluj-Napoca 

NIVEL  A1 
*Documentul Nivel A1 anexa con!ine alte tipuri de exerci!ii care pot ap"rea în testele de 
nivel A1.  

 
ÎN#ELEGERE DUP$ AUZ                                                            20 de puncte 
 
A. Asculta!i dialogurile urm"toare %i preciza!i ce a cump"rat fiecare persoan" de la 
magazin. Alege!i imaginea potrivit": 
   
1. Mirela:           
 
 
 
 
 
 
 
2. Florin:            
 
 
 
 
 
 
 
3. Corina:           
 
 
 
 
 
 
 
4. Bunicul:          
 
 
 
 
 
       
 
5. Oana:           
 
 
 
 
 
 
 
 

a b c 

a b c 

c ba 

a b c 

a b c 
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B. Asculta!i urm"torul anun! %i selecta!i r"spunsul corect: 
 
6. Auzim acest anun# în            a. gar!. 

b. aeroport. 
c. sta#ia de metrou. 

 
7. Acum vine un tren             a. rapid. 

b. personal. 
c. accelerat. 

 
8. Trenul sta#ioneaz! la linia            a. num!rul 4. 

b. num!rul 3. 
c. num!rul 2. 

 
9. Trenul pleac! la             a. Bucure"ti. 

b. Cluj-Napoca. 
c. Baia-Mare. 

 
10. Trenul st! în gar!             a. un sfert de or!.  

b. treisprezece minute. 
c. dou!zeci de minute. 
 

 
ÎN#ELEGEREA UNUI TEXT SCRIS                                          20 de puncte 
 
 
A. Citi!i câteva informa!ii despre vreme %i stabili!i coresponden!a lor cu afirma!iile de la 
a la g. Aten!ie, dou" propozi!ii sunt în plus! 
 
1. S!pt!mâna trecut! a fost frig în toat! #ara.   
 
2. Azi vremea a fost frumoas!, dar nu foarte cald! diminea#a.     
      
3. La prânz, temperatura a fost foarte mare.    
 
4. Condi#iile meteo sunt obi"nuite pentru aceast! lun!.  
 
5. Pe litoral vremea este frumoas! "i apa este cald!.  
 
 
a. La mare, cerul este senin "i pute#i face baie. 
b. Ast!zi vremea a fost pl!cut!, dar mai rece diminea#a. 
c. Vremea este normal! pentru perioada aceasta. 
d. Vremea a fost foarte cald! la amiaz!. 
e. Pe litoral, vremea e foarte rece. 
f. S!pt!mâna trecut! a plouat în toat! #ara. 
g. S!pt!mâna trecut! a fost rece în toat! #ara. 
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B. Mihai este la mare !i scrie o scrisoare acas". Pune!i în ordine fragmentele din 
scrisoarea lui.  
 
   6.                                      a. Mai r!mân pân! joi, apoi plec spre Bra"ov.   
 
   7.                                              b. Am ajuns cu bine la Mangalia.    
 
   8.                                               c. Vremea e minunat! "i camera de hotel e bun!.          
 
   9.                                              d. Cu drag, Mihai.   
 
   10.                                                 e. Drag! mam!,     
 
 
 
 
GRAMATIC$ &I VOCABULAR                                                  20 de puncte 

A. Completa!i spa!iile libere cu un, o, doi, dou!: 

 

De curând, Dan a cump!rat 1. ............. biciclet!. El are 2. .…………. prieten cu care merge la 
sfâr"it de s!pt!mân! la #ar!. De 3. .………… ani, p!rin#ii lui tr!iesc într-4. .…… cas! lâng! 
p!dure. Ei au 5. ……… locuin#e, dar stau mai mult la #ar!. 
 
B. Scrie!i cuvintele din parantez" la plural: 
 
Dan ia în fiecare zi masa împreun! cu familia lui. El are dou! (sor!) 6. …………............ "i un 
frate mai mic. Ei aduc (farfurie) 7. ……………..., (pahar) 8. ……………... "i tacâmuri. 
Fiecare face ceva. Acum, fratele mai mic pune pe mas! (lingur!) 9. …....…………., 
(furculi#!) 10. ………........…… "i "erve#ele. 
 
C. Alege!i varianta corect": 
 
Când sunt la birou, unele persoane fac gesturi care 11. …......…......…….. colegii. Cineva          
12. …………… foarte tare la telefon sau, pentru c! nu 13. .………..……. ceva,                   
14. …………… de unul singur. Un coleg 15. .……..…... sau 16. ………..…. din birou f!r! 
un motiv serios. O persoan! 17. ……………. în camer! sau 18. …………..…. cafea tot 
timpul. Cineva 19. ………..….. sau 20. ………………… fereastra, când colegii nu doresc 
acest lucru.            

 
11. a. deranjez  b. a deranja  c. deranjeaz!  d. a deranjat 
12. a. discut!  b. discut  c. a discutat  d. au discutat 
13. a. g!sesc  b. g!sim  c. a g!sit  d. g!se"te 
14. a. vorbi#i  b. vorbim  c. vorbe"te  d. vorbesc    
15. a. intr!  b. a intrat  c. au intrat  d. intr!m 
16. a. ie"i  b. ies   c. iese   d. au ie"it 
17. a. fumezi  b. au fumat  c. fumeaz!  d. fumez 
18. a. beau  b. bea   c. bei   d. au b!ut 
19. a. deschide  b. deschide#i  c. au deschis  d. deschid 
20. a.  închid  b. au închis  c. închide  d. închide#i 
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D. Completa!i spa!iile libere cu antonime (cuvinte cu sens opus). 
 
(Pu#ini) 21. ……….......….. oameni locuiesc la ora". Dar, via#a în aceste locuri este, de multe 
ori, (u"oar!) 22. ……………... . În ora"ele (mici) 23. …………….……, este mai dificil s! 
g!se"ti o locuin#! (rea) 24. …………….. "i un loc de munc! potrivit. Oamenii c!l!toresc în 
fiecare zi sute de kilometri cu ma"ina sau cu trenul, pentru c! locul de munc! este foarte 
(aproape) 25. .....……….…. de casa lor. 
 
E. În categoriile de mai jos, un cuvânt nu este corect (nu face parte din categorie). 
Sublinia!i cuvântul respectiv %i scrie!i unul potrivit.                                                                                        
 
26. mea ta                 noastr!               voi                        ……………….. 
 
27. minut            or!                lec#ie                   zi            .……..………… 
 
28. scaun            carte              dulap                  cuier             ………………… 
 
29. cite"te           scrie              mânc!m      lucreaz!           ………………… 
 
30. gustos           amabil           harnic                atent             ………………… 
 
F. Potrivi!i cuvintele din coloana A cu cele din coloana B. 
 
  A.   B. 
  31. manual  a. de avion 
  32. sticl!  b. de ap! 
  33. pr!jitor  c. de taxi 
  34. suc   d. de istorie 
  35. pachet  e. de s!pt!mân! 
  36. bilet  f. de portocale 
  37. num!r  g. de sp!lat 
  38. sfâr"it   h. de telefon 
  39. sta#ie  i. de pâine 
  40. ma"in!  j. de #ig!ri 
 
PRODUCERE CREATIV$ DE TEXT                                          20 de puncte  
 
A. Citi!i mesajul, apoi r"spunde!i. (40 de cuvinte)                                              
         
Drag" mam",                                                            .............................................................. 
Sunt la facultate pân" la ora 14.                              .............................................................. 
Nu ajung acas" la prânz, pentru                              .............................................................. 
c" r"mân la bibliotec".                                            .............................................................. 
Dac" vrei s" cump"r ceva                                       .............................................................. 
de la pia#", te rog s" scrii un mesaj.                        .............................................................. 
                                                                                 ............................................................... 
                                                     Claudia               ............................................................... 
                                  

B. Descrie!i o persoan" din familia voastr" sau un prieten. Specifica!i: caracteristicile 
fizice %i psihice, vârsta, profesia %i locul de munc", hobby-uri etc. (100 de cuvinte) 

  31. –  
  32. – 
  33. – 
  34. – 
  35. – 
  36. – 
  37. – 
  38. – 
  39. – 
 40. -  
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EXAMINARE ORAL$                          20 de puncte 
 
A. Conversa!ie dirijat" 
 
B. Monolog 
Privi!i imaginile de mai jos %i descrie!i sporturile pe care le practic" fiecare persoan". 
Face!i compara!ii între diferite tipuri de sporturi %i exprima!i-v" preferin!ele sau, 
eventual, motiva!i de ce nu agrea!i un anumit sport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Interac!iune verbal" 

Studentul A: Sunte!i chelner/ chelneri!" într-un restaurant. Recomanda!i o mâncare %i o 
b"utur" speciale pentru clientul vostru. 

Studentul B: Sunte!i client(") într-un restaurant. A!i citit meniul. Întreba!i chelnerul ce 
poate recomanda din meniu pentru dumneavoastr" %i pentru partenerul/ partenera 
dumneavoastr", care este vegetarian(").  
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TEXTELE PENTRU EXERCI#IILE AUDIO 
 

A. 
Vânz"toarea: Ce vre#i s! cump!ra#i? 
Mirela: O umbrel!, v! rog.  
 
Vânz"toarea: Dumneavoastr! ce dori#i? 
Florin: Am nevoie de o hart!. 
 
Vânz"toarea: Dori#i ceva?  
Corina: Da, v! rog. Un fular colorat.      
 
Vânz"toarea: Ce ziar dori#i? 
Bunicul: Am nevoie de un ziar cu anun#uri publicitare.       
 
Vânz"toarea: Bun! ziua, doamna Pop. Ce cump!ra#i azi? 
Oana Pop: Ca de obicei, dou! kilograme de mere. 

 
B. 
Trenul accelerat num!rul 427 sose"te în sta#ie la linia 3. Trenul vine din direc#ia Bucure"ti "i pleac! în direc#ia 
Baia-Mare, la ora optsprezece "i treizeci de minute. Trenul sta#ioneaz! cincisprezece minute. V! rug!m, pofti#i în 
vagoane! V! dorim „C!l!torie pl!cut!”! 

 
 
 
 
 

CHEIA EXERCI#IILOR 

ÎN#ELEGERE DUP$ AUZ: 
A. 1. a; 2. c; 3. c; 4. a; 5. b; B. 6. a; 7. c; 8. b; 9. c; 10. a. 
 

ÎN#ELEGEREA UNUI TEXT SCRIS: 
A. 1. g; 2. b; 3. d; 4. c; 5. a; B. 6. e; 7. b; 8. c; 9. a; 10. d. 
 

GRAMATIC$ &I VOCABULAR: 
A. 1. o; 2. un; 3. doi; 4. o; 5. dou!; B. 6. surori; 7. farfurii; 8. pahare; 9. linguri; 10. furculi#e; C. 11. c; 12. a; 13. 
d; 14. c; 15. a; 16. c; 17. c; 18. b; 19. a; 20. c; D. 21. mul#i; 22. grea; 23. mari; 24. bun!; 25. departe; E. 26. voi, 
lui/ ei/ voastr!/...; 27. lec#ie, secund!: 28. carte, mas!/ birou/ fotoliu ...; 29. mânc!m, doarme/ merge/ "tie ...; 30. 
gustos, bun/ inteligent/ politicos ...; F. 31. d; 32. b; 33. i; 34. f; 35. j; 36. a; 37. h; 38. e; 39. c;  40. g. 


