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INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI
Completaţi căsuţele din colţul din stânga-sus al acestei pagini.
Scrieţi toate răspunsurile în această broşură de examen.
Încercaţi să rezolvaţi toate cerinţele.
Scrieţi clar, citeţ.
Scrieţi toate răspunsurile cu cerneală albastră sau neagră.
Nu sunt permise dicţionare.
Nu sunt permise corecturi. Răspunsurile care conţin corecturi se anulează.
INFORMAŢII PENTRU CANDIDAŢI
Acest test conţine două părţi. Consorţiul nu îşi asumă răspunderea pentru
nicio informaţie suplimentară dată de supraveghetori.
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European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (LISTENING)-A2
Înţelegerea discursului oral
Partea 1

Veţi asculta un text despre parcul Herăstrău din Bucureşti. Mai jos sunt 20 de imagini.
Bifaţi numai pe cele 10 despre care se vorbeşte în text. Imaginea notată cu 0 este un model de
rezolvare.
Atenţie! Aveţi 1 minut să priviţi imaginile, apoi veţi asculta înregistrarea de 2 ori. În timp ce
ascultaţi textul, completaţi răspunsurile. După ce ascultaţi textul a doua oară, aveţi 1 minut pentru
a definitiva răspunsurile.
MODEL

Nu faceţi corecturi. Orice corectură va fi considerată
greşeală şi va fi depunctată.
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European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (LISTENING)-A2
Înţelegerea discursului oral
Partea a 2-a

Veţi asculta câteva recomandări pentru combaterea gripei. Pe baza informaţiilor din text,
completaţi finalul enunţurilor care urmează. Trebuie să daţi 10 răspunsuri corecte. Aveţi mai jos un
model de rezolvare.
Atenţie! Aveţi 1 minut să citiţi cerinţele, apoi veţi asculta înregistrarea de 2 ori. În timp ce
ascultaţi textul, completaţi răspunsurile. După ce ascultaţi textul a doua oară, aveţi 1 minut pentru
a definitiva răspunsurile.
MODEL:
0.

Trebuie să avem un mod de viaţă sănătos care să stimuleze formarea anticorpilor.

Nu faceţi corecturi. Orice corectură va fi considerată greşeală şi va fi depunctată.
1.

Alimentaţia noastră trebuie să fie sănătoasă şi să conţină

__________________________________________________________________________________.
2. Un mijloc eficace de a combate gripa este usturoiul, care trebuie consumat
__________________________________________________________________________________.
3. Iaurtul reglează digestia şi
__________________________________________________________________________________.
4. Este recomandată reducerea şi eliminarea consumului de
__________________________________________________________________________________.
5. Ceaiurile de plante sunt mai sănătoase dacă
__________________________________________________________________________________.
6. Cel mai bun mijloc pentru fortificarea organismului este
__________________________________________________________________________________.
7. Curele cu miere şi polen trebuie ţinute timp de
__________________________________________________________________________________.
8. Echinaceea se poate lua atât sub formă de tinctură, cât şi
__________________________________________________________________________________.
9. Corpul nostru devine mai rezistent dacă respectăm orele
__________________________________________________________________________________.
10. Mişcarea şi gimnastica de dimineaţă ne ajută
__________________________________________________________________________________.

