
Fișă de lucru 
 
 
1. Citiţi următorul text şi alegeţi din lista de mai jos subtitlul potrivit pentru fiecare paragraf.  
Un subtitlu este în plus! (minden bekezdéshez egy címet keresni /a,b,c,d,e / Egy pluszban van) 
 

Un pas înainte 
 

 Suedia este foarte interesată să găsească soluţii la problemele ecologice din lume. Până 
în 2020, această ţară va renunţa total la petrol şi la produsele din petrol. Există deja un plan 
pentru închiderea centralelor atomice, iar, în prezent, cel mai important lucru este crearea de 
noi „oraşe-bio”. 
 Vasteras are puţin peste 140.000 de locuitori şi se află între Stockholm şi Malmo. 
Acesta este primul “oraş-bio” suedez, oraş în care se produce toată energia necesară pentru 
toţi locuitorii lui. Aici există, din 2005, o instalaţie ecologică. În fiecare an, instalaţia foloseşte 
18.000 de tone de deşeuri organice şi 5.000 de tone de deşeuri din agricultură. Ea transformă 
deşeurile în gaz natural şi produce energie electrică pentru tot oraşul. 
 O altă sursă curată de energie poate fi soarele. Dacă vom acoperi doar 4% din suprafaţa 
de deşert de pe planeta noastră cu panouri solare, acestea vor produce cantitatea de energie 
necesară pentru tot consumul mondial. Există posibilitatea ca, până în 2040, un sfert din 
necesarul de energie din lume să fi e acoperit de energie solară. De ce, atunci, nu folosim 
această sursă şi continuăm să murdărim apa, aerul şi solul cu produse foarte poluante? 
 Vasteras este un exemplu foarte bun pentru faptul că oamenii pot să găsească soluţii 
ecologice pentru a produce energie. În zonele unde aerul, apa şi solul sunt protejate, locuitorii 
sunt mult mai sănătoşi, iar natura poate oferi un mediu de viaţă foarte bun. 

(după „Descoperă”, nr. 11/decembrie 2006) 
a. Oraşul fără petrol 
b. Măsuri concrete pentru protecţia mediului 
c. Politica mondială şi protecţia mediului 
d. Avantajele mediului curat 
e. Surse nepoluante de energie încă nefolosite 
 
2. Citiţi textul de mai jos şi alegeţi varianta corectă.  
În ultimele şapte zile, vremea a fost foarte rea în ţara noastră. A nins, a bătut vântul şi a fost 
multă ceaţă. Multe avioane nu au putut decola la timp şi au întârziat cu 10 sau chiar 20 de ore. 
Nişte pasageri au fost foarte supăraţi şi obosiţi pentru că au stat în aeroport mai mult de o zi 
întreagă. În sud, nici trenurile nu au putut circula şi multe maşini au stat pe şosea, între 
localităţi, de dimineaţa până seara. Azi, nu mai ninge şi nu mai bate vântul, dar e încă foarte 
frig. Aeroportul din Bucureşti are, acum, program normal, dar trenurile încă circulă cu 
întârziere şi mai sunt drumuri pline de zăpadă. E o iarnă foarte grea! 
 
Avioanele au plecat 
a. la timp. 
b. mai devreme. 
c. mai târziu. 
Nişte călători au aşteptat în aeroport 
a. mai mult de 10 ore. 
b. mai mult de 20 de ore. 
c. mai mult de 24 de ore. 
Multe maşini au rămas pe drum 
a. o oră. 



b. o zi. 
c. o săptămână. 
Astăzi, vremea este 
a. mai bună. 
b. mai rea. 
c. la fel. 
Mai au probleme de trafic 
a. avioanele şi trenurile. 
b. trenurile şi maşinile. 
c. avioanele şi maşinile. 
 
3. Completați propozițiile cu informațiile din text. 
În noaptea de duminică spre luni, ţara noastră va fi traversată de un front rece, care vine 
dinspre nord-vestul Europei, spre Marea Mediterană. Frontul rece va afecta regiunile vestice, 
în timp ce, în sud-estul României, luni se va simţi în continuare aerul cald subtropical. În Banat, 
Crişana şi Maramureş, va ploua şi vântul va bate destul de tare. În vestul Olteniei, ploile vor fi 
torenţiale, iar cantităţile de apă vor fi mai mari de 20-25 l/mp. 
 
1. Frontul rece vine spre România din ………………..Europei. 
2. Luni, aerul rece se va simţi în regiunile…………………….. . 
3. În Banat, Crişana şi Maramureş…………………….. şi va bate vântul. 
4. În vestul Olteniei, vor fi ploi……………………………… . 
 
4. Fiecare propoziţie de mai jos conţine o greşeală gramaticală. Identificaţi greşeala şi 
rescrieţi propoziția în forma corectă. (kijavítani a helyesírási hibákat, helyesen újraírni a 
mondatokat) 
 
1. În timpul verii, elevii va citi lecturile suplimentare. 
....................................................................................................... 
2. Băiatul ştie să rezolvă problema la matematică. 
....................................................................................................... 
3. Copiii se joc în curte după terminarea orelor. 
....................................................................................................... 
4. Părinţii pregătesc micul dejun în timpul ce copiii dorm. 
....................................................................................................... 
5. Nişte turiştii au văzut în câmp mulţi oameni muncind. 
 
5. În fiecare dintre propoziţiile de mai jos este un cuvânt în plus. Identificaţi acest cuvânt şi 
rescrieţi propoziţia în forma corectă. (minden mondatban van egy fölösleges szó. Megkeresni 
és nélküle újra írni a mondatot) 
 
1. Noi suntem prietenii ai lui. 
2. Invitaţilor lor le îi dorim multă sănătate. 
3. Am văzut pe o greşeală în textul tău. 
4. Nu îi o cunosc pe noii tăi colegi, Maria. 
5. Ana se îl plimbă pe câinele ei în parc. 
 
6. Completați propozițiile cu cuvântul potrivit. (a megfelelő szóval kiegészíteni a mondatokat) 
 
1. Când spălam vasele, am .......................... un pahar. 
  a. stricat   b. spart   c. rupt 
2. Mama nu s-a supărat, dar mi-a ......................... atenţia să nu mă grăbesc. 



 a. tras    b. atras   c. spus 
3. Nu eram grăbită, ci stresată, pentru că în ziua ................... aveam un test complicat. 
  a. următoare   b. viitoare   c. trecută 
4. În seara aceea, voiam să mai ...................... nişte lecţii. 
  a. scriu   b. ştiu    c. recapitulez 
5. M-am dus în camera mea şi am ...................... cărţile din rucsac. 
  a. scos    b. pus    c. introdus 
6. Când am deschis manualul, m-a ......................... Ana, colega mea. 
  a. sunat   b. telefonat   c. dat telefon 
7. Am ......................... de vorbă o jumătate de oră! 
  a. vorbit   b. discutat   c. stat 
8. Am închis telefonul şi am luat din nou cartea .............. mână. 
  a. în    b. pe    c. spre 
9. Din păcate, nu m-am mai putut concentra ............................ 
  a. încă    b. deloc   c. tot 
10. ......................... noaptea am visat numai examene! 
  a. întreagă   b. toată   c. întreaga 
 
7. Grupaţi următoarele cuvinte în categorii, alcătuind câmpul lexical: (szómezőbe /1,2,3,4 / 
csoportosítani a megadott szavakat) 
fular; deal; patinoar; antrenor; prezentator; costum; fabrică; conductor; mănuşi; guler; operă; 
dirijor; câmpie; facultate; munte; podiş 
1. haine: ................................................................................................................................ 
2. forme de relief: ................................................................................................................. 
3. locuri din oraş: .................................................................................................................. 
4. profesii: ............................................................................................................................. 
 
8. Vă mutaţi într-un apartament nou. Scrieţi un e-mail unui prieten, în care: (leíró 
fogalmazás) 
■ îi spuneţi unde este apartamentul; 
■ îi explicaţi de ce vă mutaţi din cel vechi; 
■ îi descrieţi noul apartament; 
■ îl invitaţi în vizită (40 de cuvinte). 


