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 Cheia exerciţiilor Clé des exercices Key to exercises 

 

U0 3. România este în Europa. Ungaria este la vest. Ucraina este la nord. Republica Moldova este la est. 

Bulgaria este la sud. Serbia este la sud-vest. 4. (ex.) Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Braşov, Iaşi. 5. (ex.) 

Munţii Carpaţi, Munţii Bucegi, Munţii Apuseni, Munţii Rodnei, Munţii Retezat. 6. (ex.) Dunăre, Olt, Mureş, 

Tisa, Marea Neagră. 7. a F; b A; c A; d F; e A; f F; g A; h A; i A; j A; k A; l F; m A. 13. (ex.) Ungaria – Austria 

– Germania – Franţa.  

U1 2. (ex.) om, bărbat, copil, vecin, munte. 3. (ex.) femeie, fată, ţară, poştă, gară. 4. (ex.) taxi, aeroport, 

telefon, tren, bilet. 5. omul, bărbatul, copilul, vecinul, muntele, femeia, fata, ţara, poşta, gara, taxiul, aeroportul, 

telefonul, trenul, biletul. 6. a. aeroport, hotel, pericol, restaurant, taxi, centru b. gară, ieşire, intrare, parcare / 

ocolire, poştă c. taxiul, centrul, muzeul, pericolul, restaurantul, hotelul d. ocolirea, ieşirea, gara, intrarea / 

salvarea, parcarea. 8. C-A-B 

U2  1.a. 1203 b. 402 c. 104 d. 809 e. 706 f. 603 g. 209 h. 5 i. 8 j. 10. 2.a. doi b. cinci c. o mie şase d. şapte 

sute patru e. cinci sute nouă f. opt sute şapte g. trei sute h. o mie unu i. nouă sute trei j. şase sute. 3. patru. 5. prea 

/ foarte / prea. 8.a. ocupat b. numele c. o cameră d. formularul e. etajul f. plăcută g. liberă h. prea. 9. a iii; b ii; c 

iv; d i, vi; e v 11.a. Pavel Duma este la hotel. b. Nu. c. Nu.; Da. d. 314. 13. Căminul studenţesc este situat într-un 

parc. Are trei etaje.   

 

U3 1. Bucureştiul este tot înainte.; Oradea este tot înainte.; Centrul este tot înainte.; Baia-Mare este la stânga.; 

Aeroportul este la stânga. 4.a. ora şase şi unsprezece minute b. ora şapte şi douăzeci şi nouă de minute c. ora opt 

şi jumătate d. ora zece şi patruzeci de minute e. ora unsprezece şi treizeci şi trei de minute f. ora douăsprezece g. 

ora treisprezece şi treizeci de minute h. ora paisprezece şi cincizeci şi unu de minute i. ora cincisprezece şi un 

sfert j. ora şaptesprezece şi cincizeci şi nouă de minute. 5. un leu; cinci lei; zece lei; o sută de lei. 7. Ce este?; Cât 

costă?; Unde doriţi?; Pentru când doriţi? 8. Pe stradă: Unde; stânga / La gară: Ce; când; Pentru; întâi; a doua ; 

Dus-întors; Cât; lei; vă rog; plăcută. 9.a. unu şi jumătate b. trei şi jumătate c. patru şi jumătate d. cinci şi 

jumătate e. şase şi jumătate f. şapte şi jumătate g. opt şi jumătate h. nouă şi jumătate i. zece şi jumătate j. 

unsprezece şi jumătate. 10.a. Bună ziua! b. Unde este gara? c. Gara este la dreapta. d. Două bilete, vă rog. e. 

Agenţia de voiaj este în centru. f. Călătoria este plăcută. g. Am o cameră rezervată la etajul zece. h. Completaţi 

formularul, vă rog! i. Un bilet Cluj-Timişoara dus-întors costă 85 de lei. j. Mulţumesc. La revedere.       

 

U4 2. norvegian, limba norvegiană; finlandez, limba finlandeză; maghiar, limba maghiară; japonez, limba 

japoneză. 4. Eşti român?; Eşti din Spania?; Eşti turist?; Eşti în România în interes de serviciu? 6.b. suntem c. 

este d. sunteţi e. eşti f. este g. sunt h. sunt. 7.b. nu suntem c. nu este d. nu sunteţi e. nu eşti f. nu este g. nu sunt h. 

nu sunt. 8.a. Pe aeroport, la Control Paşapoarte. b. El este din Franţa. c. franceză. 9.a. Bună ziua! b. Nu face 

nimic. c. Cu plăcere! d. Mulţumesc!     

 

U5 2.a. şaptespezece ani b. treizeci şi cinci de ani c. cincizeci de ani d. douăzeci şi unu de ani e. nouă ani 3.a. 

are b. avem c. au d. am e. aveţi f. ai g. au h. au. 7.a. Aveţi copii? b. Băieţi şi fete? c. Sunteţi englez? d. Unde 

sunteţi? e. Până când staţi? 11. a F; b F; c A; d F; eA. 12. -Sunteţi român? -Nu, sunt olandez. -Până când sunteţi 

în România? -Până mâine.  -Sunteţi căsătorit? -Da, sunt căsătorit. -Aveţi copii? -Da, am o fată şi un băiat. 13.a. 

Completaţi b. Introduceţi c. Formaţi d. Scoateţi e. Vorbiţi f. Sunteţi g. doriţi h. Poftiţi i. Scuzaţi.  

 

U6 3.  1 RON – un leu nou; 1 CHF – un franc eleveţian; 1 HUF – un forint maghiar; 1 USD – un dolar 

american. 6.b. Puteţi să-mi schimbaţi... c. Puteţi să scoateţi... d. Puteţi să introduceţi e. Nu puteţi să schimbaţi... 

f. Poţi să plăteşti... 8. La biroul de schimb valutar.; 500 de euro; La agenţia de voiaj pentru bilete.   

U7 1. Luni; la; la; Între; la; La; la; Marţi; de la; la. 4. ger; ger; plăcut; frumos; cald; cald; caniculă; caniculă; 

plăcut; frig; plouă; ninge. 6.a. mare/mică b. plăcută/frumoasă c. frumoasă/plină d. frumoasă/plină. 7.a. Căutăm 
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b. Formăm c. Completăm d. Luăm e. Avem f. Suntem g. Mergem h. facem i. citim j. Vorbim k. Dorim. 8. Hai la 

film!/Vrei să mergem la film? 10.a. vara b. caldă c. toată săptămâna. 11. la piscină; Luăm.     

 

U8 1. Petrescu; Alexandru; 26. 08. 1968; Braşov; română; căsătorit; Bucegi; 112; Braşov; România; 0264-

564832; 0747-967564; Liceul „David Prodan”; Facultatea de Litere; 1994; 2002; 1992-până în prezent; Liceul 

„Gheoghe Şincai”; profesor; foarte bine; foarte bine; satisfăcător; Limba japoneză – bine; caligrafia japoneză. 3. 

membre; perioade; limbi; şcoli; pasiuni; activităţi; locuri; modele; calculatoare; studii; telefoane; muzee; maşini; 

scrisori; bilete; gări; plimbări; taxiuri; cofetării. 4. prieten; pasiune; zi; oră; studentă; englez; săptămână; loc; 

model. 5. a. Câţi b. cât c. Câte d. Câtă. 7.a. bun b. bogată c. sigur d. mulţi e. bună f. străini g. interesantă h. 

necesară i. specializate j. tineri. 9. Am urmat; Am avut; Am obţinut; Am fost; am  făcut.  

U9 1.a. La piaţă. b. 2 kilograme c. 3 lei. 3.a. La piaţă, la cumpărături. b. Azi c. legume şi zarzavaturi d. Nu. e. 

Da. 4. tu cumperi, el cumpără, ea cumpără, noi cumpărăm, voi cumpăraţi, ei cumpără, ele cumpără; tu mergi, el 

merge, ea merge, noi mergem, voi mergeţi, ei merg, ele merg; tu doreşti, el doreşte, ea doreşte, noi dorim, voi 

doriţi, ei doresc, ele doresc. 5. o gustare = d; o friptură = a; garnitură = e; un tort = b; băuturi = c. 6. (3); (1); (7); 

(6); (5); (4); (2). 

 

U10 2. Mănânc uşor pentru că îngraşă.; Beau apă plată pentru că e mai sănătos.; Iau maşina mea pentru că nu 

beau.; Iau autobuzul pentru că e mai ieftin.; Mănânc paste pentru că sunt bune.; Mănânc peşte pentru că e mai 

uşor.; Nu mănânc slănină pentru că nu-mi place.; Merg pe jos pentru că îmi place. 3. Nemţii beau bere.; Englezii 

beau ceai.; Românii beau ţuică.; Românii mănâncă mămăligă, sarmale, mici.; Francezii mănâncă la desert 

brânzeturi. 7.a. Ei sunt la Sinaia. b. Dimineaţa iau masa la restaurant şi apoi pleacă la plimbare în munţi. c. 

Vremea este frumoasă. d. La micul dejun mănâncă pâine cu unt, brânzeturi, şuncă, dulceaţă şi cafea. La amiază 

mănâncă un sandviş, fructe şi apă. Seara mănâncă salată de peşte.      

U11 1.a. acasă la Tom; între Tom şi Coralie b.  într-o casă; într-un cămin studenţes c. mică, frumoasă şi curată 

d. la o plimbare în parc 5.a. tinerii b. copiii c. studenţi d. studente e. tramvaiul f. bicicleta 6. mulţi studenţi; unele 

familii; altă fată; alt băiat; toţi tinerii 7. a. scaune b. profesori c. studenţi d. Maşini. 

 

U12 1. a. F; b. A; c. F; d. F; e. F; f. F; g. F; h. F; i. F; j. F 3.a. De obicei, dimineaţa (eu) mă trezesc la ora 7.  

(tu) te trezeşti... (el/ea) se trezeşte... (noi ne trezim... (voi) vă treziţi... (ei/ele) se trezesc b. Ieri (eu) m-am trezit la 

5! (tu) te-ai trezit... (el/ea) s-a trezit... (noi) ne-am trezit... (voi) v-aţi trezit... (ei/ele) s-au trezit c. Luni, (eu) 

trebuie să mă trezesc iar la 7! (tu) trebuie să te trezeşti... (el/ea) trebuie să se trezească... (noi) trebuie să ne 

trezim... (voi) trebuie să vă treziţi... (ei/ele) trebuie să se trezească d. (eu) Nu fumez. (tu) Nu fumezi. (el/ea) Nu 

fumează. (noi) Nu fumăm. (voi) Nu fumaţi. (ei/ele) Nu fumează. e. (mie) Nu-mi face bine să fumez. (ţie) Nu-ţi 

face bine să fumezi. (lui/ei) Nu-i face bine să fumeze. (nouă) Nu ne face bine să fumăm. (vouă) Nu vă face bine 

să fumaţi. (lor) Nu le face bine să fumeze. f. (eu) Doresc să mă angajez la o editură. (tu) Doreşti să te angajezi... 

(el/ea) Doreşte să se angajeze... (noi) Dorim să ne angajăm... (voi) Doriţi să vă angajaţi... (ei/ele) Doresc să se 

angajeze... 4. (Ex.) Mă trezesc la ora 7.30.; Iau cina la ora 20.; Am pauza de prânz între 12 şi 13.; Iau trenul la 

ora 8 şi 15.; Fac cumpărături după ora 18.; Sunt la lucru între 9 şi 18.; Verific corespondenţa la prima oră. 5. a 3; 

b 1; c 4; d 2 . 5. a 3; b 1; c 4; d 2.  

 

U13 4. a. A; b. A; c. A; d. A 5.b. Culorile peisajului sunt liniştitoare. c. Grădina cu legume a casei de vacanţă 

este bio. d. Gospodăriile ţăranilor sunt tradiţionale. e. Părerile turiştilor despre acest loc sunt bune. f. Camerele 

hotelului sunt confortabile. g. Activităţile vieţii la ţară sunt diferite de viaţa de la oraş.  

 

U14 2. Cristina şi Lia vor merge mâine la cumpărături. Ele vor cumpăra îmbrăcăminte şi încălţăminte de iarnă 

de la un supermarket. Se poate cumpăra orice de aici, pentru că centrul comercial are multe magazine. Sunt 

multe lucruri frumoase în vitrinele lor. Cristina îşi va cumpăra o rochie scurtă albastră. Lia nu poartă rochii sau 

fuste. Ea îşi va cumpăra o pereche de pantaloni. Ele vor căuta apoi un magazin de încălţăminte. Cristina va 

cumpăra cizme înalte, din piele, fără toc. Lia îşi va lua o pereche de bocanci cu talpă groasă, la modă. Fetele vor 

merge apoi la cofetărie să bea ceva răcoritor. 3. (Ex.) rochie; costă; 78 de lei; o; cumpăr. 4.a. cumpăr-o b. o 
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prefer c. pune-i / d. încearc-o e. o porţi f. nu le cumperi g. Du-le h. Număraţi-i i. Nu o iau/N-o iau 5. a. îmi place 

b. îi încerc c. le iau pe amândouă d. i-am numărat e. am văzut-o 6.a. cartea b. filmele c. magazinele d. florile e. 

prăvălia f. colierul g. vânzătoarea h. nasturii 7. (Ex.) tablouri mici; pantaloni largi; case noi; pantofi roşii; CD-uri 

recente; ciorapi negri; şosete negre; pălării tinereşti.  

 

U15 1. la medic; trei; simplă răceală 2.a. aeriseşte b. tuşeşti c. răci d. îngrijeşte e. pregăteşti f. locuieşte g. 

iubeşti h. citesc j. glumeşte 3.a. Mă doare capul. b. Mă dor ochii. c. Mă doare stomacul. d. Mă dor dinţii. e. Mă 

dor picioarele. f. Mă doare mâna. 4. medicamente scumpe; dureri reumatice; operaţie urgentă; febră mare; boală 

incurabilă; tratament eficient; apendicită acută; consultaţie medicală obligatorie 5.a. Trebuie să rămân la spital? 

b. Trebuie să iau medicamente? c. Trebuie să stau în pat? d. Trebuie să ţin regim? e. Trebuie să port ochelari? f. 

Trebuie să fac sport? g. Trebuie să fac masaj? h. Trebuie să mănânc fără sare? i. Trebuie să merg la un 

specialist? î. Trebuie să mă cântăresc regulat? j. Trebuie să-mi cumpăr medicamente? 8. Dan a făcut un accident 

cu maşina şi a stat în spital câteva zile. Prietenii au crezut că a plecat din Cluj. Înaintea plecării, le-a spus: „Plec 

la Sibiu. Voi sta acolo o săptămână.”. Dar pe drum a  avut ghinion. A făcut accident şi nu a mai ajuns la Sibiu. A 

avut multe răni pe corp, dar nu foarte grave. Şi-a rupt un picior şi o mână. A făcut injecţii şi a luat multe 

medicamente. Medicii l-au tratat cu grijă. Nimeni nu a venit să-l viziteze la spital. Dan nu are mobil, de aceea n-a 

putut suna pe nimeni. Prietenii lui au aflat întâmplarea numai după ce el s-a întors acasă. 

 

U16 2.a. într-un aeroport b. la programul de zbor şi la preţul biletului c. orele de decolare şi aterizare d. de 

reducere de preţ la bilet 3.a. redactorului b. redacţiei c. prietenilor d. unui prieten e. unor studenţi f. unei familii 

g. angajaţilor 4.a. mergând b. văzând c. fiind d. neavând e. ascultând f. publicând g. vânzând h. cumpărând i. 

scriind j. plimbându-ne 5.a. A cumpărat bicicleta de care avea nevoie. b. Au ascultat concertul despre care au 

citit în ziare. c. Au făcut copii xerox după actele care ne trebuie pentru angajare. d. Au închiriat garsoniera care 

a fost mai ieftină. e. Au găsit cheile pe care le căutau ieri peste tot. f. Aţi primit fotografiile pe care le-am trimis? 

g. S-a urcat în trenul care pleacă peste zece minute. h. Îţi trimit adresa site-ului pe care mi-ai cerut-o. 6.a. vinde 

b. te angajezi c. avea acces d. a fi acceptat. 

 

U17 1.a. Moldova b. umedă c. redusă d. periculoasă e. graba f. oprită g. să constate 3. salvamontist/ştii;  

salvamar(ii); salvarea 4.a. o tamponare între două tiruri ... b. o alunecare de teren ... c. nicio derapare ... d. topirii 

zăpezilor 6.a. aceeaşi b. aceleaşi c. aceleaşi d. aceiaşi. 

 

U18 1.a. la ce oră se închide poşta b. cât costă un timbru pentru străinătate şi pentru România c. cât trebuie să 

plătească d. o cutie de scrisori // Funcţionara i-a răspuns că poşta se închide la ora 19, că un timbru pentru 

străinătate costă între 3 şi 4 lei, iar unul în ţară 1 leu. I-a mai spus că trebuie să plătească 15 lei şi că o cutie cu 

scrisori se află chiar în faţa lui. 3.a. îţi trimit. b. nu-ţi dau c. îţi scriu d. să-mi aduci e. să-mi spui f. nu mi-ai zis g. 

nu vreau să-ţi cer nimic h. Nu-mi telefona. Dă-mi un SMS. i. Nu-mi explica! î. vă oferim cazare gratuită j. le-am 

răspuns. 5.a. nu le-a trimis şi nici nu le va trimite b. nu v-a telefonat şi nici nu vă va telefona c. nu le-a plătit şi 

nici nu le va plăti d. nu îi dă şi nici nu îi va da e. nu-mi trimite şi nici nu îmi va trimite 6.a. ale noastre b. a mea 

c. ai noştri d. al meu.  

 

U19 1.a. furtunoasă b. 19. c. se vând 4. Muzica favorită 5.a. actriţei b. sălii c. spectacolului d. bunicii e. 

actorilor f. al unui actor. 

 

U20 1.a. la secretariat b. la decanat c. la bibliotecă d. la caserie e. la facultate 2.a. A b. A c. F d. F 5. Domnule 

portar, vă rog să mă treziţi la ora 6.; Domnule administrator, vă rog să-mi explicaţi cum pot obţine o legătură 

Internet wireless la cămin.; Doamnă bibliotecară, vă rog să-mi faceţi reducere la taxa de urgenţă, fiindcă e prea 

mare! 6. Dacă sunteţi student străin în România, e mai greu să vă descurcaţi la început în sistemul de învăţământ 

românesc. Un coleg român ar fi cel mai bun ghid: la cursuri, la secretariat, la bibliotecă, la cămin. Staţi lângă el 

la cursuri şi întrebaţi-l când nu înţelegeţi ce spune profesorul. Rugaţi-l să vă arate unde este biblioteca şi să vă 

spună cum funcţionează: unde puteţi să vă faceţi legitimaţie, ce cărţi puteţi împrumuta, pentru cât timp, cum se 

face o fişă, ce dicţionare bune cunoaşte, unde se fac fotocopii... Mergeţi cu el la secretariat dacă trebuie să 

discutaţi ceva mai complicat cu secretara. Spuneţi-i ce probleme aveţi. El va fi pentru dumneavoastră un prieten, 

un ghid şi un interlocutor util. Vă va spune cum e în sesiune, cum se ţin examenele scrise şi orale, în fine, toate 
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legile nescrise ale studentului român... Iar dacă ghidul dumneavoastră român nu va fi un student, ci o studentă, 

veţi fi, poate, şi mai câştigat!    
 

U21 1.a. de secretară b. o firmă austriacă c. să fie femeie; să fie tânără; să vorbească germana; să cunoască 

engleza şi franceza; să aibă cunoştinţe de editare; să ştie să lucreze cu calculatorul. 

 

U22 2. discurs direct:  (a), (b), (d), (e), (f), (h); discurs indirect: (c), (g) . 3. (Ex.) Y îi răspunde că îşi doreşte 

postul şi întreabă dacă are nevoie de viză. X îi spune că nu mai este nevoie de viză, dar trebuie să ştie limba 

germană. Y îi zice că ştie germana destul de bine şi X o roagă să completeze formularul. 4. Când cineva merge la 

un interviu de angajare, trebuie să aibă grijă în primul rând să fie prezentabil: să fie îmbrăcat cu grijă, decent, dar 

nu şters (la femei, fusta să nu fie prea scurtă, iar decolteul să fie acoperit); să aibă părul îngrijit, dar nu spilcuit; 

să-şi supravegheze gesturile şi mimica şi să nu exagereze în nimic. Trebuie să inspire încredere şi seriozitate.      

 

 


