
Anexa 2 
 

Sugestii de întrebări pentru exerciţiile de înţelegere  
a textului ascultat 

 
 

VII. În oraş. La farmacie 
 
 

A. 
 
1. Ce zi este? 
2. Unde este Ahmed? 
3. Unde intră el? 
4. Ce cumpără? 
5. Cât costă nurofenul? 
 
B.  
 
1. Cu cine vorbeşte Bianca? 
2. Unde este Bianca luni? 
3. În ce oraş este Bianca marţi? 
4. Ce are Liliana? 
5. Ce face Liliana acum? 
 
C. 
 
1. Ce zi este azi? 
2. Unde este Andreea? 
3. Ce cumpără ea? 
4. Cât costă cartofii? 
5. Cât costă vinetele? 
6. Cât plăteşte Andreea? 
 
D.  
 
După fiecare exerciţiu  - pauză de zece secunde în care cursantul socoteşte şi răspunde 
 
 
 
 
 



VIII. Corpul  
 
 

A.  
 
1. Unde este Dana? 
2. Ce face ea în baie? 
3. Ce îi aduce Mircea? 
4. De unde ia el prosopul? 
 
B. 
 
1. Câţi ani are Alina? 
2. Cum se numeşte păpuşa? 
3. Cum arată ea? 
4. Cu ce piaptănă Alina păpuşa? 
5. Cum o îmbracă? 
6. Unde o pune? 
7. Ce îi spune? 
 
C.  
  
1. Ce animal are Manuela? 
2. Cum este pisica? 
3. Câte lăbuţe sunt albe? 
4. De ce miaună pisica? 
5. Ce îi dă Manuela? 
6. Ce animal are Nicu? 
7. Ce face papagalul? 
 
Exerciţiu recapitulativ 
 
1. Unde este farmacia? 
2. Din ce cauză este închisă farmacia? 
3. Unde este altă farmacie? 
4. Câte staţii de tramvai sunt până acolo? 

 
 
 
 
 
 



IX. Alo? Taxi? 
 

 
A.  

 
1. Cum se numesc cei doi? 
2. Unde sunt ei? 
3. Ce are Marcela în sacoşe? 
4. Pentru cine cumpără Marcela flori? 
5. Cu ce merge ea acasă de la piaţă de obicei? 
6. Ce îi spune Marin? 
 
B. 
 
1. Unde sună Adrian? 
2. Ce comandă el? 
3. Care este adresa lui Adrian? 
4. În cât timp vine comanda? 
5. Cât are de plătit? 
6. Cât costă transportul? 

 
C. 
 
Pauze de zece secunde după fiecare, în care cursanţii să spună ora indicată: 
3.00       3.15        2.30        4.15       1.45      6.00     10.30       11.45       5. 15     0.15 
 
Exerciţiu recapitulativ 
 
1. Ce este Gabriel Câmpeanu? 
2. Unde este cabinetul lui? 
3. Câţi pacienţi are azi? 
4. Cum se numeşte băiatul lui? 
5. Când merge la şcoală? 
6. Ce fac ei în oraş? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X. La doctor 
 
 

A. 
 
1. Unde este Alecu? 
2. Când începe programul medicului? 
3. Cu cine vorbeşte el? 
4. De unde a luat vaccinul? 
5. Cine îi face injecţia? 
6. Unde scrie asistenta? 
 
B.  
 
1. Cu cine discută doctorul? 
2. Câţi pacienţi mai sunt la control? 
3. Cum se numeşte cel care intră? 
4. Ce îl doare? 
5. Ce face medicul? 
6. Care sunt analizele pe care le face domnul Suciu? 
7. Ce îi dă asistenta medicului? 
 
C. 
 
1. Care pacient este bolnav? 
2. Ce îl doare? 
3. Pentru ce vine primul pacient la medic? 
4. De când vine el la acest medic? 
5. De ce al doilea pacient nu are încă un medic în acest oraş? 
6. Cum se numeşte medicul? 
 
Exerciţiu recapitulativ 
 
1. Cine sună la medic? 
2. Din ce motiv sună Andrei seara? 
3. Unde este medicul? 
4. Ce îi spune medicul lui Andrei? 
5. Cât timp face Andrei cu maşina până la cabinetul medical? 
 
 
 
 
 
 



 
XI. Recapitulare/Evaluare 

 
1. Cum se numesc cei doi? 
2. Unde merge Ştefan? 
3. De ce merge el la doctor? 
4. Cu cine  merge Ştefan la doctor ? 
5. Cât este ora ? 
 

XII. La gară 
 

 
A. 
 
1. Câte bilete cumpără Sandu? 
2. Ce fel de bilete cumpără el? 
3. Cât costă biletele? 
4. Pe cine întâlneşte Sandu în staţia de autobuz? 
5. Unde pleacă Sandu? 
6. Cu ce călătoreşte el? 
7. Când se întoarce Sandu? 
 
B.  
 
1. Ce loc au cei doi călători? 
2. În ce vagon se află ei? 
3. În ce vagoane au locurile? 
4. Ce bagaje are călătorul care se mută? 
 
C.  
 
1. Unde are loc discuţia? 
2. Unde merge tânărul? 
3. Unde merge domnul în vârstă? Cu ce scop? (Pentru ce?) 
4. Cât stă el la Băile Herculane? 
5. Ce îl roagă tânărul?  
6. Din ce cauză vrea să doarmă?  
7. Ce face domnul? 

 
D. 
 
1. Cine conduce trenul? 
2. Cine conduce maşina? 



3. Cine vinde bilete de tren? 
4. Cine controlează biletele călătorilor din tren? 
5. Din ce se compune trenul? 
 
Text recapitulativ 
 
1. Unde merge călătorul? 
2. La ce oră pleacă trenul? 
3. Ce fel de bilet cere el? 
4. De ce casiera nu îi dă bilet? 
5. Ce îi spune ea? 
6. Cum este călătorul? 
7. La ce oră pleacă trenul următor? 
8. De ce se enervează al doilea călător? 
9. Ce îi spune el celuilalt să facă peste noapte? 
10. Ce face călătorul până la urmă? 
11. De ce îşi cere scuze al doilea călător? 
 
 

XIII. În tren. Să facem cunoştinţă! Profesii 
 

 
A. 
 
După fiecare serie de trei enunţuri, se pun întrebări: 
1.Unde lucrează....?  
2.Ce face ....? 
 
B. 
 
1. Cu ce călătoresc Dan şi Mioara? 
2. Ce este Dan? Unde lucrează el? 
3. Ce profesie are Mioara? Unde lucrează ea? 
4. În ce piesă de teatru l-a văzut Mioara pe Dan? 
5. Ce coleg al Mioarei cunoaşte Dan? 
6. Ce profesie are Matei? 
7. Unde l-a cunoscut Dan pe Matei? 
8. Unde este Matei acum? 
 
C. 
 
1. Unde merge Liviu? 
2. Cum se numeşte galeria de artă? 
3. Unde se află galeria? 



4. Ce profesie are Mircea Jianu? 
5. Ce pictează el? 
6. Cum se numeşte soţia lui Liviu? 
7. Care este tema expoziţiei de tablouri? 
8. Ce profesie are Dacian? 
9. Când merge Dacian să vadă expoziţia? 
10. Cu cine merge el? 
 
 
D. 
 
(Aceste întrebări se ascultă după discuţii prealabile, cu realizare de notiţe de către 
cursanţi.) 
După fiecare întrebare  - pauză de douăzeci de secunde în care cursantul răspunde: 
 
1. Cine lucrează la spital? 
2. Cine lucrează la şcoală? 
3. Cine lucrează la restaurant? 
4. Cine lucrează la teatru? 
5. Cine lucrează cu cărţi? 
6. Cine lucrează pentru ridicarea unei case? 
 

 
Text recapitulativ 
 
1. Unde se întâlnesc cei doi? 
2. Cum se numesc ei? 
3. Unde merge domnul Marinescu? 
4. Dar domnul Marcu? 
5. Unde lucrează domnul Marcu? 
6. Ce clădiri construieşte firma la care lucrează domnul Marcu? 
7. Unde se află hotelul? 
8. Când va fi gata construirea hotelului? 
 
 

XIV. La hotel 
 
A. 
 
1. Unde sună Claudiu? 
2. Cu cine vorbeşte? 
3. Pentru ce sună el la hotel „Ambasador”? 
4. Ce fel de cameră doreşte? 
5. Cât va rămâne la hotel? 



 
B.  
 
1. Ce cameră are clinetul? 
2. Ce îl supără? 
3. Ce soluţii propune recepţionera? 
4. Ce solicită clientul? 
5. De ce recepţionera nu-i poate da o altă cameră? 
6. Ce vrea să facă clientul în acest caz? 
 
C.  
 
1. Ce intenţii are clientul înfuriat? 
2. Unde îl invită administratorul? 
3. Din ce cauză sunt probleme cu reparaţiile în hotel? 
4. Cine repară acum tot ce este defect? 
5. În cât timp intenţionează administratorul să rezolve problemele? 
6. Ce îi propune clientului să facă în acest timp? 
7. Ce preferă clientul să facă? 
8. Cum află clinetul când sunt gata reparaţiile? 
 
 

XV. Turul oraşului 
 

 
A.  
 
1. Cum este vremea? 
2. Ce propune mama? 
3. Ce vrea fetiţa? 
4. Ce vrea băiatul? 
5. De ce se supără mama? 
6. Ce propune ea? 
7. Ce părere au copiii? 
 
B.  

 
1. Ce zi este?  
2. Ce anotimp este? 
3. Cum este vremea? 
4. Unde sunt cele două surori? 
5. Ce fac ele? 
6. Ce se poate vedea în apa râului? 
7. Cum se numeşte vaporaşul? 



8. Cum se joacă copiii? 
9. Ce se aude? 
10. Enumeră plantele numite în text. 
11. Enumeră animalele numite în text. 
 
C. 

  
1. Cum se numeşte cetatea? 
2. Ce fel de cetate este? 
3. Când şi unde a fost construită? 
4. Unde se aflau depozitele de grâne? 
5. Unde era amfiteatrul? 
6. Unde erau locuinţele demnitarilor? 
7. Când a fost părăsită cetatea? 
8. Din ce motiv a fost părăsită? 
9. La ce au folosit românii pietre din ruinele cetăţii? 
10. Când a fost construită biserica din Densuş? 
11. Unde a fost ridicată ea? 
 
Text recapitulativ 

 
1. Unde se află Bucureşti? 
2. Cine a fost Bucur? 
3. Cum se numeşte râul care trece prin Bucureşti? 
4. Cum s-a numit în trecut acest oraş? 
5. Când apare numele actual pentru prima dată într-un document? 
6. Ce este acum Bucureşti? 
7. Ce înseamnă „bucur” în limba dacă? 
8. Dar „bucura”? 
 
 

XVI. Recapitulare parţială 
 
 

A. 
 
1. Cum se numeşte fiica pădurarului? 
2. Cine era logodnicul ei? 
3. Cum l-a ajutat ea pe prinţ? 
4. Ce i-a dăruit prinţul? 
5. Cui a dat ea lucrurile? 
6. Ce s-a întâmplat când ea a înfipt cuţitul într-o stâncă? 
7. Cum a botezat izvorul? 
8. Cum au numit ei satul? 



 
B. 
 
1.    Cum se numeşte fiica lui Bucur? 
2.    Cine a luat-o roabă? 
3. Ce a făcut Bucur atunci? 
4. Unde i-au ajuns din urmă pe tătari? 
5. Ce s-a întâmplat cu ei? 
6. Ce s-a întâmplat cu Anca? 
7. Unde se află şi astăzi biserica lui Bucur? 
 
C. 
 
1.    Cum se numeşte cizmarul? 
2.    Ce l-au rugat oamenii din Sibiel? 
3.    Ce a cerut Hermann? 
4.    Cum i-a păcălit el pe oameni? 
5.    Ce a făcut apoi Hermann? 
 

XVII. Familia 
 

 
A.  

 
1. Cât este ceasul? 
2. Cum este vremea? 
3. Care dintre soţi se trezeşte primul? 
4. Cine trezeşte copiii? 
5. Cine pregăteşte micul dejun? 
6. Ce mănâncă ei la micul dejun? 
7. În cât timp e gata micul dejun? 
8. Cine duce copiii la şcoală? 
9. Cine aduce copiii acasă? 
10. La ce oră vine mama acasă? Din ce cauză? 

 
B.  
 
1. Cine vine în vizită la bunici? 
2. Cine pune lucrurile copiilor în cuier? 
3. Ce flori primeşte bunica? 
4. Ce au pregătit bunicii pentru musafiri? 
5. Ce dau bărbaţii femeilor de 1 Martie? 
6. Ce mărţişoare primeşte bunica? 



7. Ce mărţişor primeşte mama? 
8. Ce mărţişor primeşte Ioana? 
9. Cu ce îi serveşte bunica? 

 
C.  
 
1. Unde sunt cele două prietene? 
2. La ce fel de masă se aşază ele? 
3. Ce veste presupune Nora că îi va da Mara? 
4. Cum se numesc cei doi tineri care se căsătoresc? 
5. Ce le doreşte Nora? 
6. Cum a cerut-o Dan pe Mara de soţie? 
7. Când va fi nunta? 
8. Ce părere au părinţii celor doi tineri despre nuntă? 
9. Ce o roagă Mara pe Nora? 

 
Text recapitulativ (o voce) 
 
1. Ce rol aveau plantele cusute de rochia miresei? 
2. Din ce cauză a fost transformat acest obicei? 
3. Ce simbolizează trandafirii roşii? 
4. Ce face mirele cu o floare din buchet? 
5. De unde provine acest gest? 
6. Când aruncă mireasa buchetul? 
7. Cui îl aruncă ea? 
8. Ce se spune despre fata care îl prinde? 
 

 
XVIII. În sat 
 
 

A. 
  
1. Ce crede băiatul despre bunic? 
2. De ce nu doarme bunicul mai mult dimineaţa? 
3. Ce face el pentru animale? 
4. Unde trimite vitele? 
5. Unde pleacă apoi cu caii? 
6. Ce o să facă mâine bunicii şi nepotul? 
7. Unde pun cartofii când îi scot din pământ? 
8. Unde se păstrează cartofii peste iarnă? 
9. Ce simte băiatul la gândul că va lucra cu bunicii? 
10. Ce află el despre tatăl său? 
 



B. 
  
1. Ce fac azi bunicul şi nepoata? 
2. De unde coseşte el iarba? 
3. La ce se foloseşte fânul? 
4. Cu ce se întoarce fânul ca să se usuce? 
5. Unde se depozitează? 
6. De ce vrea fetiţa să doarmă în fân? 
7. Ce vrea ea să facă cu florile din iarbă? 
8. Cum va rămâne buchetul proaspăt până seara? 
 
D.  

 
1.  Ce simbolizează poarta? 
2. De ce se puneau bani, tămâie şi agheazmă sub stâlpul care leagă pragul? 
3. Ce rol aveau figurinele antropomorfe sculptate pe stâlp? 
4. Ce motive decorative mai sunt sculptate pe lemnul porţii? 
5. Ce simbolizează funia? 
6. Ce simbolizează rozeta? 
7. Ce simbolizează pomul vieţii? 
8. Cum apare simbolizată invocaţia la rugăciune? 
9. Al cui simbol este cocoşul? 

 
Text recapitulativ (o voce) 

 
1. Unde se află Cimitirul vesel? 
2. Cum se ajunge la Săpânţa? 
3. Pentru ce este cunoscută localitatea? 
4. Cum se numeşte creatorul Cimitirului vesel? 
5. Ce a fost el? 
6. De unde provine aerul vesel al cimitirului? 
 
 

XIX. La aeroport 
 
 

A.  
 
1. Cu ce condiţie un aeroport internaţional este profitabil? 
2. Câte aeroporturi din România îndeplinesc această condiţie? 
3. Care sunt acestea? 
4. Ce trafic a avut aeroportul „Henri Coandă” Otopeni – Bucureşti în 2008? 
5. Cine oferă aceste informaţii? 

 
 

 



B.  
 
1. Ce a realizat Aurel Vlaicu în 1906? 
2. Cine a fost Aurel Vlaicu? 
3. Ce a inventat Henri Coandă? 
 
Text recapitulativ  
 
1. Povestiţi legenda lui Icar. 
2. Povestiţi despre zborul meşterului Manole. 
3. Povestiţi o experienţă personală de zbor. 

 
 
XX Recapitulare/Evaluare 

 
1. Cum se numesc cele două prietene? 
2. Cum a venit Diana în oraşul Ştefaniei? 
3. Cu ce a ajuns ea la hotel? 
4. Cum se numeşte hotelul? 
5. Unde este hotelul? 
6. Cum arată hotelul? 
7. Ce cameră are Diana ? 
8. La ce oră se vor întâlni ? 
9. De ce nu se pot vedea mai repede ? 
10. Ce vor face în această seară ? 

 
 

XXI Veşti importante 
 
 

A.  
 
1. De ce e bine ca Mirela să mânânce multe legume? 
2. De ce strănută Mirela? 
3. Ce medicamente nu are voie să ia o femeie însărcinată? 
4. Ce nume au ales Mirela şi Mircea? 
 
B.  

 
1. Ce avantaje are testul de urină? 
2. Ce trebuie să facă o femeie când cumpără un test de sarcină? 
3. De câte ori se face testul de sarcină? 
4. Ce trebuie să facă o femeie pentru a verivica rezultatul testului? 



 
C.  
 
1. Ce alimente conţin multe proteine? 
2. Ce alimente conţin multe glucide? 
3. Ce alimente conţin multe grăsimi? 
4. Care sunt alimentele principale în meniul zilnic al unei gravide? 
5. Ce trebuie să elimine complet din alimentaţie o femeie însărcinată? 

 
 

XXII. Alegeri importante 
 

 
A.  

 
1. Ce liceu a terminat bunicul Silviei? 
2. Ce profiluri are Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga”? 
3. Ce specializări are Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga”? 
4. La ce specializare se face mai multă biologie? 

 
B.  

 
1. Cum se face şcolarizarea cetăţenilor străini în învăţământul obligatoriu din România? 
2. Cine solicită înscrierea elevilor la şcoală? 
3. Cine aprobă înscrierea elevilor străini la şcoală?  
4. Ce condiţie trebuie să îndeplinească elevii străini pentru înscrierea la şcoală? 

 
C.  

 
  

1. Cât durează cursurile? 
2. Câte persoane constituie o grupă? 
3. Cine aprobă numărul cursanţilor dintr-o grupă? 
4. De ce beneficiază cursanţii?  

 
 

XXIII. Pregătiri de concediu 
 

 
A.  

 
1. Ce înălţime are cel mai înalt vârf din Carpaţi? 
2. Care este altitudinea maximă a Transfăgărăşeanului? 



3. Ce lungime are cel mai lung tunel de pe Transfăgărăşean? 
4. Care sunt cele două lacuri care pot fi văzute pe Transfăgărăşean? 

 
B.  
 
1. În ce an s-a născut Badea Cârţan? 
2. Ce a adus Badea Cârţan în Transilvania? 
3. Cum a călătorit Badea Cârţan la Roma? 
4. Ce au scris ziarele din Roma despre Badea Cârţan? 

 
C.  
  
1. Când a fost construită Biserica Neagră? 
2. Când s-a produs incendiul? 
3. Câte personae încap în biserică? 
4. Câte tuburi ale orga? 

 
 

XXIV. Probleme cu maşina 
 
 

A.  
 

1. Cine are obligaţia efectuării inspecţiei tehnice periodice? 
2. La ce perioadă de timp se face inspecţia tehnică periodic pentru autovehiculele 

destinate transportului public de persoane? 
3. La ce interval se face inspecţia autovehiculelor cu cel mult 8 locuri pe scaune? 

 
B.  

 
1. În cât timp trebuie să se prezinte la poliţie conducătorul auto implicat într-un 

accident? 
2. În ce situaţie prezentarea la poliţie nu este obligatorie? 
3. Unde se verifică formularul de constatare amiabilă de accident? 

 
C.  

 
1. Ce taxă se plăteşte pentru schimbarea permisului? 
2. Ce trebuie să rezulte din fişa medicală? 
3. Cum se preschimbă permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile 

statelor semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere? 
4. Ce document s-a încheiat la Viena la 8 noiembrie 1968? 

 



XXV. Recapitulare parţială 
 

1. Care sunt fostele capitale ale Imperiului Habsburgic? 
2. Ce metropole bimilenare sunt la o oră de zbor cu avionul de România? 
3. Enumeră patru puncte turistice principale din România. 
4. Ce staţiuni sunt pe litoralul Mării Negre? 
5. Care sunt zonele montane cele mai frecventate? 
6. Pentru ce este renumită Bucovina? 
7. Care este leagănul civilizaţiei dacice? 
8. Unde se găseşte cel mai spectaculos relief alpin din România? 

 
XXVI. La bancă 

 
 

A.  
  

1. Ce este limita de credit? 
2. Cum poate fi folosit cardul de credit? 
3. Pentru cine sunt recomandate cardurile de credit în valută? 

 
B.  

 
1. Ce înseamnă creditor? 
2. Ce înseamnă debitor? 
3. Cine plăteşte dobânda acitvă? 
4. Cine plăteşte dobânda pasivă? 

 
 

XXVII. La muzeu 
 

A.  
 

1. În ce an a fost Sibiul Capitala Culturală Europeană? 
2. Care este oraşul cu care a împărţit Sibiul acest titlu? 
3. În ce an a fost iniţiat programul Capitala Culturală Europeană? 
4. Ce scop are acest prog 

 
B.  

 
1. Unde s-a constituit colecţia de pictură a baronului Samuel von Brukenthal? 
2. Ce construieşte baronul Brukenthal la Sibiu? 
3. Ce colecţii de pictură se pot vizita la muzeul Brukenthal? 
4. Cîte lucrări conţine fondul de pictură italiană? 



 
C.  

 
1. De ce s-a înfiinţat Muzeul Farmaciei la Sibiu? 
2. Cum s-a numit vechea farmacie din clădirea muzeului? 
3. Cine a fost Samuel Hahnemann? 
4. Câte piese are colecţia de homeopatie a muzeului? 

 
 

XXVIII. În Carpaţi 
 
 

A.  
  

1. Unde este situată Valea Prahovei? 
2. Ce munţi sunt în partea de est a Văii Prahovei? 
3. Ce staţiuni turistice sunt pe Valea Prahovei? 
4. Ce temperatură medie anuală este la altitudini mari? 

 
B.  

 
1. De unde poate începe traseul spre vârful Babele? 
2. Care din cele trei trasee dureză cel mai puţin? 
3. De unde începe traseul marcat cu banda roşie? 
4. De ce este necesară autorizaţia pentru a parcurge al doilea traseu? 

 
 

XXIX. Un nou loc de muncă 
 

 
A.  

 
1. Ce scrii în emailul pe care îl trimiţi atunci cînd aplici pentru un loc de muncă? 
2. Cum trebuie să fie adresa de la care trimiţi mesajul? 
3. În ce format se recomandă să fie trimis CV-ul? 

 
B.  

 
1. La ce e bine să te gândeşti înainte de a suna pentru a lua primul contact cu 

angajatorul? 
2. De ce e bine să ai în faţă CV-ul când vorbeşti la telefon cu angajatorul? 
4. De ce trebuie să ai un pix şi hărtie la îndemână? 
5. De ce nu e bine să vorbeşti de pe stradă? 



 
C.  
 
1. Ce atitudine trebuie să ai când negociezi salariul? 
2. Cum poţi proceda dacă nu eşti mulţumit de salariul oferit? 
3. Enumeră patru greşeli frecvente în negocierea salariului. 

 
 

XXX Recapitulare/Evaluare 
 
 

1. De unde izvorăşte Dunărea? 
2. Câte ţări străbate? 
3. Prin câte capitale trece? 
4. Cât de lung este traseul său? 
5. Care sunt ţările pe suprafaţa cărora se află Delta Dunării? 
6. În care parte a României este situată? 
7. Cu cât se măreşte anual suprafaţa deltei? 
8. Cum arată ea, privită de pe Dealurile Tulcei? 

 


