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European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (READING)-A2
Înţelegerea textului scris
Partea 1

Textele care urmează descriu 10 persoane. Mai jos găsiţi 15 imagini. Fiecare descriere corespunde
unei imagini. Notaţi în dreptul descrierii numărul imaginii corespunzătoare. Trebuie să daţi 10
răspunsuri corecte. Aveţi un model de rezolvare.

MODEL
0. Bărbat tânăr, cu părul de lungime medie, cârlionţat, cu barbă şi mustaţă.

I

I
1. Este o tânără blondă cu ochi albaştri, păr de lungime medie. Poartă o bluză galbenă, fără
mâneci. Cred că este fericită.
2. Nu mai e foarte tânără. Are păr scurt, şaten. Poartă o bluză de culoare închisă şi cercei.
3. Această bătrână cu păr alb, îmbrăcată în negru este bunica fetiţei care doarme cu păpuşa.
4. Tânărul sportiv de culoare îmbrăcat în trening alb – grena, cu mărgele la gât a fost primul care
a trecut linia de sosire.
5. Tânăra îmbrăcată în negru care poartă mărgele colorate este din Africa.
6. Acest tânăr cu ochelari şi păr negru, de origine asiatică, nu are o constituţie atletică.
7. Băieţelul blond de 3-4 ani se gândeşte sau se uită cu atenţie la ceva.
8. Tânăra cu păr roşcat şi bluză albă fumează. Cred că este actriţă.
9. Cred că băieţelul acesta nu are mai mult de 6 luni. Doarme liniştit.
10. Sunt sigură că acest domn cu cămaşă albă, vestă neagră şi ochelari nu este fotbalist. Cred că
este om de afaceri sau avocat.
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RĂSPUNSURI
Nu faceţi corecturi în grila de răspunsuri. Orice corectură va fi considerată greşeală şi va fi
depunctată.
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European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (READING)-A2
Înţelegerea textului scris
Partea a 2-a

În spaţiul liber indicaţi litera corespunzătoare imaginii potrivite pentru a completa propoziţia.
Trebuie să daţi 10 răspunsuri corecte. Aveţi un model de rezolvare.
MODEL

0. Ion a cumpărat I pentru că îi plac mult fructele.

I

1. Dan a invitat-o pe Maria în oraş. Întâi merg la film, apoi se duc la ________ să mănânce ceva.
2. Azi e ziua Danei. Mă duc la cofetărie să cumpăr prăjituri şi la ________ să iau un buchet de
trandafiri.
3. Cineva a dat telefon la ________ şi a anunţat că a fost un accident pe autostradă la kilometrul
100. Este o maşină roşie, cu 3 pasageri.
4. Am fost la medic, iar acum mă duc la ________ să cumpăr medicamentele de pe reţetă. Nu e
nimic grav, este doar o răceală de toamnă.
5. Marius este sportiv de performanţă. De mic i-au plăcut sporturile de iarnă. Face ________ de la
vârsta de 3 ani. Acum, la 18 ani, participă la concursuri internaţionale.
6. Anca şi Cristian au 17 ani şi sunt elevi la ________ din Bucureşti.
7. Au sosit participanţii la Congresul Internaţional de Medicină. Vor sta la ________, în centrul
Bucureştiului, unde vor lua şi masa. Aici este şi sala de conferinţe.
8. De Crăciun am primit cadou un ________. Acum am doi: unul alb şi unul negru. Îmi plac, sunt
drăguţi, dar trebuie să îi duc zilnic la plimbare în parc.
9. Trebuie să citesc cartea Amintiri din copilărie, de Ion Creangă. Nu am găsit-o la librărie, deci
mă duc să o citesc la ________ .
10. La concursul organizat de TVR2, marele premiu a fost ________. Câştigătorul este un tânăr de
17 ani din Braşov, care îşi va lua permis de conducere peste 3 luni. A spus că atunci va serba
evenimentul într-o discotecă, cu prietenii.

A

B

D

C

E

G

F

H

K

J

L

M

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

0
I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DAŢI PAGINA

NOTIŢE ŞI ÎNSEMNĂRI

