
Fișă de lucru 
 
 
1. Citiţi textul şi decideţi dacă enunţurile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F). 
 

Planuri pentru viitor 
 

 Ştefan este vecinul meu şi este elev la cel mai bun liceu din oraşul nostru. El are 
şaisprezece ani şi e foarte interesat de viitorul lui. Deseori stăm de vorbă şi, de fiecare dată, 
îmi spune că vrea foarte mult să călătorească în toată lumea, dar, mai ales, să studieze într-o 
altă ţară. Nu are bani pentru taxele de la universităţile străine, dar speră să obţină o bursă 
undeva, în Europa. 
 El ştie însă că, în ţările din Occident, statul nu se implică prea mult în educaţie, din 
punct de vedere financiar. Acolo există multe companii care plătesc pentru studiile unor 
studenţi. Când termină şcoala, ei lucrează pentru acea companie. Desigur, studenţii trebuie să 
fie foarte buni în domeniul lor pentru a obţine un contract cu o astfel de companie. 
 Un motiv pentru care Ştefan vrea să meargă în străinătate este că el intenţionează să 
studieze într-o limbă străină, dacă e posibil, în limba engleză. Îmi spune mereu că doreşte să 
cunoască foarte bine termenii tehnici şi să poată participa la o discuţie internaţională despre 
problemele de care este interesat. În plus, spune el, în ţara noastră nu există tehnologie foarte 
modernă, iar el vrea, în primul rând, să ştie utiliza bine aparatele cele mai noi şi să afle foarte 
repede ultimele noutăţi din domeniu. 
 Eu sunt surprins că Ştefan gândeşte, la vârsta lui, atât de matur. L-am întrebat dacă şi 
colegii lui sunt interesaţi de ce vor face când termină liceul, iar el mi-a spus că puţini dintre ei 
nu ştiu încă pentru ce profesie se vor pregăti în viitor. Cred că e o diferenţă mare între 
generaţia actuală şi elevii de acum zece ani, spre exemplu. Societatea în care trăim îi 
maturizează mai devreme pe adolescenţi şi îi determină să se gândească din timp la viitorul 
lor. 
 
Ştefan locuieşte aproape de mine. 
Ştefan vrea să studieze la universitate. 
O companie din străinătate va plăti pentru studiile lui Ştefan. 
Ştefan vrea să studieze exclusiv în limba engleză. 
Accesul la tehnologia modernă este dificil în ţara noastră. 
Mulţi dintre colegii lui Ştefan au decis ce profesie vor avea în viitor. 
 
2. Completaţi textul cu adjectivele de mai jos, la plural. Adjectivele sunt date în ordinea 
corectă. (a megadott sorrendben a jelzőket többesszámban egyeztetni a főnevekkel) 
albastru, roz, portocaliu, negru, verde, roşu 
 
Of, când vei învăţa să te îmbraci? Tu nu vezi? Bluzele .................................. nu se potrivesc cu 
pantofii .............................., iar, când te duci la birou, fustele .............................. nu sunt cea 
mai bună alegere. Şi ce ai împotriva rochiilor ...........................? Femeile le-au purtat 
întotdeauna, sunt foarte elegante şi uşor de asortat. Dar rochii ............................... şi sandale  
.............................?  
 
3. Citiţi dialogul de mai jos şi completaţi spaţiile libere cu următoarele cuvinte sau expresii, 
pentru care va trebui să stabiliţi ordinea corectă. (a mondatokat kiegészíteni, a szavak 
nincsenek sorrendben) 
 în plus, după aceea, cât, şi, în legătură cu, cu excepţia, ca să, în primul rând, dar 
 



Agentul: Agenţia Pescăruşul. Poftiţi, vă rog! 
Clienta: Alo, bună ziua. Vă sun ...................................... o rezervare pentru o vacanţă la mare. 
Când am făcut rezervarea, totul a fost aşa cum am dorit,  ......................... acolo am fost foarte 
nemulţumiţi. 
Agentul: Ce probleme aţi avut? 
Clienta: ..........................................., aţi spus că hotelul se află într-o zonă liniştită. 
................................, muzica de la restaurant nu ne-a lăsat să dormim deloc. 
Agentul: Aţi încercat să schimbaţi camera? 
Clienta: Am încercat. Atât recepţionerul, .............................. şeful lui ne-au asigurat că vor 
remedia situaţia, dar muzica a continuat tot timpul cât am stat acolo.  ........................... fiului 
meu, care a fost încântat de apă şi de soare, nimeni nu a fost mulţumit de plaja din staţiune. 
Aţi spus că plajele sunt curăţate în fiecare seară, dar dimineaţa poţi vedea ţigări şi resturi de 
mâncare peste tot. Am mers la mare .......................... ne odihnim, nu să facem curăţenie pe 
plajă. 
Agentul: Cred că e mai bine să veniţi la sediul nostru. Trebuie să discutăm toate aceste aspecte, 
iar ............................... vom găsi o soluţie pentru ca dumneavoastră să fiţi mulţumită.  
 
4. Completaţi răspunsurile de mai jos. Păstraţi verbele şi timpurile prezente în întrebări. (a 
válaszokat kiegészíteni a kérdésből, a kérdésben levő igékkel, megtartva az igeidőket) 
Ce i-ai spus Mariei?    - ................................................. să înveţe mai mult. 
Pe cine ai invitat la chef?   - ................................................................... pe Ana. 
Cui îi spuneţi adevărul?   - ....................................... adevărul părinţilor noştri. 
De ce ai băut atâta apă?   - Pentru că ........................................................ sete. 
Pe cine suni?     - ........................................................ pe Alexandru. 
Ce v-a plăcut în Sighişoara?   - Nu ............................................................... nimic. 
 
5. Citiţi propoziţiile şi alegeţi varianta corectă: (kiegészíteni a megfelelő szóval) 
Exemplu: Ieri, am fost la cinema. La intrare, am avut nevoie de un bilet. 
   a. un card  b. un bilet  c. o cheie 
Am găsit repede .................................. 5 şi locul 15, unde am stat. 
   a. şirul   b. rândul  c. linia 
La film, am mâncat popcorn, pentru că mi-a fost foarte ............................. . 
   a. foame  b. sete  c. frig 
Am văzut un film de comedie şi ...................................... mult. 
   a. am râs  b. am plâns  c. m-am speriat 
Mi-a plăcut filmul. A fost ........................................ . 
   a. oribil  b. groaznic  c. excelent 
Merg la cinema foarte des, cam ........................................................... . 
   a. o dată pe săptămână  b. o dată pe lună  c. o dată pe an 
 
Am citit într-o carte că Everestul este cel mai 
înalt munte din lume. El se găseşte în Asia şi 
foarte mulţi oameni au urcat până acum pe el 
sau doresc ............................. . Înălţimea 
...................... este de 8.484 de metri şi acolo, 
sus, nu creşte nicio plantă şi nu trăieşte niciun 
animal, pentru că temperatura este foarte, 
foarte .............................. . Mulţi alpinişti 
spun că visul ...................... este să ajungă 
într-o zi pe Everest. Visul ............................... 
va fi realitate pentru foarte puţini dintre ei.  

Exemplu: a. înalt b. mai înalt c. cel mai înalt 
 
 
a. urcă  b. vor urca  c. să urce 
a. munte  b. muntele  c. muntelui 
a. mic   b. mică  c. mici 
a. lui   b. ei   c. lor 
a. acesta  b. acest  c. aceasta 
 
 
 



6. Potriviţi jumătăţile de enunţuri din coloanele A şi B: (az A oszlopban levő mondatoknak 
megtalálni a helyes folytatást a B-ből ) 
   A.       B. 
1. Nu mergi la film     dacă ai merge la cinema să îl vezi. 
2. Mergi la film cu condiţia    încât nu mai vrei să mergi la cinema anul acesta? 
3. Ai văzut aşa de multe filme,   să iei o notă bună la teză. 
4. Nu numai că ai văzut filmul,   decât dacă ai terminat curăţenia în cameră. 
5. Sunt sigur că ţi-ar plăcea acest film  dar ai şi citit cartea. 
 
7. Completaţi spaţiile libere cu derivate ale cuvintelor din dreapta. (din verb → substantiv) 
(derivare! kiegészíteni a mondatokat a számozott szavakat képzett alakjával)
  
O .................................. prin frumoasa noastră regiune vă va 
convinge că aţi făcut o  ........................... bună când aţi decis 
să vă petreceţi vacanţa aici. Avem, în acest sezon, o  
............................ specială pentru oaspeţii noştri: o excursie 
în zone de o ......................... cu totul specială. Veţi avea 
..................................... să admiraţi vârful cu cea mai mare 
............................................. din munţii noştri. 
.................................. este mâine dimineaţă, la ora 9, din 
faţa hotelului. ................................. nu va fi o problemă. Veţi 
lua masa la un restaurant cu produse ................................, 
pe malul unui lac minunat. La ..............................., veţi fi 
aşteptaţi cu o cină uşoară şi cu ceai. Vă dorim o şedere cât 
mai .................... ! 
 

 
 1. a se plimba 
 2. a alege 
 3. a oferi 
 4. frumos 
 5. posibil 
 6. înalt 
 7. a pleca 
 8. a mânca 
 9. tradiţie 
 10. a se întoarce 
 11. a plăcea 
 
 

 
8. Vă pregătiţi să mergeţi cu familia în vacanţă. (beszámoló, elbeszélés) 
Povestiţi-i colegului:  - despre destinaţia aleasă,  
   - despre ce vreţi să faceţi acolo,  
   - cât staţi şi cum călătoriţi. 


