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European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (LISTENING)-C1
Înţelegerea discursului oral
Partea 1

Veţi asculta un fragment dintr-o emisiune cu profil muzical. Bifaţi varianta corectă de răspuns
dintre cele patru propuse. Trebuie să daţi 10 răspunsuri corecte. Găsiţi mai jos un model de
rezolvare.
Atenţie! Aveţi 2 minute 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. Textul se referă la:
A. Un festival de muzică rock
√ B. Un festival de muzică veche
C. Festivalul „George Enescu” din Bucureşti
D. Un conscurs internaţional de muzică medievală

1.

Festivalul de muzică veche are loc:
A. în premieră la Bucureşti
B. pentru a treia oară în România
C. într-o ţară din Europa Centrală
D. în colaborare cu Filarmonica din Viena

2.

Interesul pentru o nouă interpretare a muzicii vechi a apărut în România:
A. în perioada interbelică
B. în special în Transilvania
C. în anii ‘60-‘70
D. recent

3.

Interpreţii de muzică veche folosesc:
A. numai instrumente vechi şi autentice
B. numai copii după instrumente vechi
C. instrumente vechi şi noi
D. instrumente importate din Germania

4.

Erich Türk participă la festival:
A. de trei ani
B. ca invitat de onoare
C. pentru prima oară
D. alături de o orchestră de cameră din Berlin

5.

Erich Türk a debutat la festival:
A. cu un concert de orgă
B. cu un concert de pian
C. ca violonist
D. împreună cu formaţia barocă „Transilvania”

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (LISTENING)-C1
6.

La prezenta ediţie a festivalului Erich Türk a interpretat:
A. muzică barocă franceză
B. un concert de Bach
C. muzică veche românească
D. muzică preclasică franceză

7.

La prezenta ediţie a festivalului Erich Türk a cântat:
A. la vioară
B. la pian
C. la clavecin
D. la flaut

8.

Erich Türk se bucură pentru faptul că muzicienii din Bucureşti:
A. şi-au procurat clavecine
B. au făcut stagii de specializare în Austria
C. au câştigat concursuri internaţionale
D. au participat în număr mare la festival

9.

Violoncelul din perioada barocă:
A. este identic cu cel modern
B. nu se sprijinea în pământ pe un cui
C. nu se mai construieşte astăzi
D. era fabricat din lemn de diverse esenţe
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10. Erich Türk apreciază în final:
A. colaborarea dintre filarmonicile europene
B. buna organizare a festivalului
C. utilitatea târgului de instrumente muzicale vechi
D. talentul muzicienilor români

RĂSPUNSURI
Nu faceţi corecturi în grila de răspunsuri. Orice corectură va fi considerată greşeală şi va fi
depunctată.

0
B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DAŢI PAGINA

Înţelegerea discursului oral
Partea a 2-a
Veţi asculta un interviu pe tema încălzirii globale. Pe baza informaţiilor din text, va trebui să
răspundeţi la 10 întrebări. Găsiţi mai jos un model de rezolvare.
Atenţie! Aveţi 2 minute 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. Când a fost tras primul semnal de alarmă în legătură cu schimbările de climă?
Acum 5 ani.
Răspundeţi scurt, folosind cuvinte-cheie. Detaliile care nu răspund direct la întrebare vor fi
considerate greşeli şi vor fi depunctate.
Nu faceţi corecturi în răspunsuri. Orice corectură va fi considerată greşeală şi va fi depunctată.
1. Care este prima cauză (menţionată în discuţie) a producerii gazelor cu efect de seră?
__________________________________________________________________________________
2. Ce măsuri au fost luate de statele lumii după apariţia articolului din revista National Geographic?
__________________________________________________________________________________
3. Ce eveniment a readus în atenţie problema încălzirii globale?
__________________________________________________________________________________
4. Care a fost reacţia marilor puteri la propunerea Uniunii Europene de a reduce cu 2 % emisiile de
bioxid de carbon?
__________________________________________________________________________________
5. Ce preconizează Uniunea Europeană pentru următorii 20 de ani?
__________________________________________________________________________________
6. Ce a declarat preşedintele Cehiei?
__________________________________________________________________________________
7. Ce vrea să demonstreze experimentul din Piaţa Universităţii din Bucureşti?
__________________________________________________________________________________
8. Care sunt previziunile specialiştilor legate de climă pentru perioada 2025-2030?
__________________________________________________________________________________
9. Ce fenomen natural explică accelerarea topirii gheţarilor?
__________________________________________________________________________________
10. Care este ultimul fenomen (menţionat în discuţie) care determină deteriorarea tot mai rapidă a
gheţarilor?
__________________________________________________________________________________

