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Înţelegerea discursului oral 

Partea 1  

 

Veţi asculta un fragment dintr-o emisiune dedicată restaurantelor din Bucureşti. Bifaţi în lista 

de mai jos cele 10 afirmaţii corecte care se regăsesc în discuţie. Primul răspuns vă este oferit ca 

model. 

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: 

 

 
 

1. Claudiu Leonte face câteva recomandări gastronomice ascultătorilor. 

2. Claudiu Leonte este de meserie bucătar. 

3. Claudiu Leonte a scris mai multe cărţi de bucate. 

4. Restaurantele prezentate de invitatul emisiunii se află în centrul vechi al oraşului. 

5. Numărul acestor restaurante se ridică la 20. 

6. În zona prezentată sunt mai multe pub-uri decât restaurante. 

7. Restaurantul Carul cu bere se găseşte pe strada Stavropoleos. 

8. Strada Stavropoleos leagă Calea Victoriei de strada Smârdan. 

9. Pe strada Stavropoleos se află o celebră mănăstire (biserică). 

10. Restaurantul japonez Sushiko se află pe aceeaşi stradă cu restaurantul Carul cu bere. 

11. Restaurantul japonez Sushiko este foarte ieftin. 

12. La restaurantul Sushiko se pot mânca sushi delicioşi cu peşte crud şi avocado. 

13. În Bucureşti nu sunt multe restaurante japoneze. 

14. Pe străzile vecine sunt numeroase cafenele foarte moderne. 

15. Preţul unei cafele este comparabil cu cel din ţările Europei de vest. 

16. Din păcate, pe strada Franceză sunt multe clădiri degradate. 

17. Teatrul Casandra a fost demolat de pe strada Franceză. 

√ 
 

0. Invitatul emisiunii se numeşte Claudiu Leonte. 
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18. Pe strada Franceză sunt multe restaurante bune, printre care şi restaurantul turcesc Divan. 

19. Zona va fi sistematizată şi modernizată până în 2012. 

20. În final, Claudiu Leonte recomandă restaurantul maghiar San Georges pentru ambianţa sa 

plăcută. 
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Înţelegerea discursului oral 

Partea a 2-a  

 

Veţi asculta o întâmplare din adolescenţa unei fete. Răspundeţi la întrebările de mai jos. 

Trebuie să daţi 10 răspunsuri corecte. Primul răspuns vă este oferit ca model. 

 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: 

 

 

 

 

Răspundeţi scurt, folosind cuvinte-cheie. Detaliile care nu răspund direct la întrebare vor fi 

considerate greşeli şi vor fi depunctate. 

 

1. Ce profesie a avut Carmen Watkins ? 

 

__________________________________________________________________________________ 

2. De ce îi era frică lui Carmen încă din copilărie? 

 

__________________________________________________________________________________ 

3. Ce vârstă avea Carmen când s-a petrecut întâmplarea? 

 

__________________________________________________________________________________ 

4. Unde a plecat Carmen în vacanţă cu părinţii? 

 

__________________________________________________________________________________ 

5. De cine s-a îndrăgostit Carmen în acea vacanţă? 

 

__________________________________________________________________________________ 

6. Unde a invitat-o băiatul pe Carmen într-o zi? 

 

__________________________________________________________________________________ 

7. Ce scuză a invocat Carmen pentru a nu intra în apă? 

 

__________________________________________________________________________________ 

8. De la cine a învăţat Carmen să înoate? 

 

__________________________________________________________________________________ 

9. Câţi metri a înotat Carmen de la mal prima dată? 

 

__________________________________________________________________________________ 

10. Ce a făcut-o pe Carmen să înveţe să înoate? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

0. Cum se numeşte persoana care povesteşte? 

Carmen Watkins 


