Centre Number

Numărul centrului

EUROPEAN CONSORTIUM FOR THE
CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN
MODERN LANGUAGES

For Examiners' Use
Only

LIMBA ROMÂNĂ

Semnături

.............................................

Numai pentru
evaluatori

Candidate No.

Numărul candidatului
.............................................

RO-B2
.............................................

Signatures

Înţelegerea discursului oral

Surname (BLOCK CAPITALS)

Numele (MAJUSCULE)
Nivelul B2
.............................................
Signature / Semnătura
Date / Data

Evaluator 1
Aprox. 30-35 minute
25 puncte

........…./….........../201.

................................
Evaluator 2
................................

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.
All rights reserved
 European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages

2

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (LISTENING)-B2
Înţelegerea discursului oral
Partea 1

Veţi asculta un interviu cu elevii români premiaţi la un concurs organizat de NASA. 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. Elevii premiaţi la concursul organizat de NASA sunt de la:
A. Colegiul Naţional „Sfântul Sava” din Bucureşti
√
B. Colegiul Naţional „Tudor Vianu” din capitală
C. un liceu din Cluj-Napoca
D. un liceu cu profil aeronautic
1.

Elevii români au participat la concursul de proiecte organizat de NASA:
A. pentru a doua oară
B. pentru prima oară
C. alături de elevi din SUA
D. coordonaţi de Dumitru Prunariu, primul astronaut român

2.

În acest an, elevii au obţinut la concursul NASA:
A. un premiu I şi o menţiune
B. un premiu I şi un premiu II
C. o menţiune la secţiunea „Elevi străini”
D. un premiu special pentru originalitate

3.

Elevii au participat la acest concurs deoarece:
A. competiţia este corectă
B. sunt ambiţioşi
C. admiră realizările NASA
D. le stimulează imaginaţia şi creativitatea

4.

Profesoara Ioana Stoica:
A. i-a informat pe elevi despre proiect
B. a redactat proiectul
C. a însoţit pe elevi în SUA
D. a primit o distincţie de la Ministerul Educaţiei

5.

În proiectul lor, elevii s-au ocupat de:
A. sateliţii artificiali
B. staţiile intergalactice
C. avionul viitorului
D. noile generaţii de nave spaţiale
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6.

Tema exactă propusă de NASA era legată de:
A. explorarea planetelor ce prezintă atmosferă
B. dezvoltarea avioanelor din companiile comerciale
C. îmbunătăţirea comunicaţiilor prin sateliţi
D. echipele multinaţionale de exploratori cosmici

7.

Proiectul propus de NASA avea în vedere strategii de dezvoltare aeronautică pentru:
A. următorii 10 ani
B. următoarele două decade
C. anul 2011
D. viitorul îndepărtat

8.

Voyager 10, proiectat de elevi, este:
A. un avion de luptă
B. un avion supersonic
C. o staţie de cercetare
D. o navă spaţială cu alimentare solară

9.

Printre standardele impuse de NASA pentru noul vehicul se numără:
A. posibilitate de decolare neasistată
B. capacitate mare de transport
C. rezistenţă termică sporită
D. reducerea poluării sonore

3

10. O altă condiţie impusă de NASA pentru proiectarea navei a fost:
A. decolarea de pe o pistă lungă
B. decolarea pe verticală
C. amerizarea
D. decolarea de pe o pistă scurtă

RĂSPUNSURI
Nu faceţi corecturi în grila de răspunsuri. Orice corectură va fi considerată greşeală şi va fi
depunctată.
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Înţelegerea discursului oral
Partea a 2-a
Veţi asculta confesiunea unei actriţe. Pe baza informaţiilor din text, va trebui să completaţi
finalul enunţurilor care urmează. Trebuie să daţi 10 răspunsuri corecte. Găsiţi 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. Actriţa Mihaela Arsenescu Werner îşi aminteşte o întâmplare care s-a petrecut
la începutul carierei sale.
Nu faceţi corecturi. Orice corectură va fi considerată greşeală şi va fi depunctată.
1. Mihaela Arsenescu Werner a debutat într-o piesă care s-a jucat
__________________________________________________________________________________.
2. În acea perioadă actriţa era angajată
__________________________________________________________________________________.
3. În piesa de debut, actriţa interpreta rolul Desdemonei, alături de
__________________________________________________________________________________.
4. Mihaela Arsenescu Werner consideră că interpretul lui Iago
__________________________________________________________________________________.
5. După spectacolul de debut cu Othello, actriţa a constatat că
__________________________________________________________________________________.
6. Stând singură în faţa teatrului, cu buchetele de flori în braţe, actriţa şi-a dat seama că
__________________________________________________________________________________.
7. Era foarte târziu, aproape
__________________________________________________________________________________.
8. În acel moment, din fericire,
__________________________________________________________________________________.
9. În final, şoferul a reuşit să o ducă pe Mihaela la hotel, deoarece
__________________________________________________________________________________.
10. Bărbatul i-a mărturisit Mihaelei că a văzut spectacolul şi
__________________________________________________________________________________.

