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Un bilet, vă rog! 

1. Potriviți cuvintele cu imaginile.

2. Completați tabelul de mai jos. Grupați mijloacele de transport după locul în care sunt folosite.

1. tren  2. mașină  3. vapor  4. camion de pompieri 5. taxi  6. bicicletă 7. tricicletă 
8. balon 9. microbuz 10. autobuz 11.camion 12. barcă  13. ambulanță  14. avion 

15. mașină de poliție 16. motocicletă  17. elicopter  18. jeep

transport terestru (= pe pământ) transport aerian (= în aer)

transport maritim (= pe apă)
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3. Găsiți intrusul.
a. mașină, autobuz, avion, bicicletă.
b. avion, vapor, elicopter, balon.
c. bicicletă, tricicletă, jeep, motocicletă.
d. camion, taxi, tren, microbuz.
e. mașină de poliție, camion de pompieri, camion, ambulanță.

4. Folosiți adjectivele de mai jos și descrieți mijloacele de transport.

5. Găsiți zece mijloace de transport.

6. Potriviți cuvintele din coloana A cu definițiile din coloana B.

rapid

obositor

plictisitorconvenabil

ieftin

confortabilîncet

plăcut

scump
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EGALRBVXND

A B

1. bilet a. persoana care conduce avionul

2. controlor
b. document cu care poți merge cu autobuzul/ trenul de mai multe ori într-o 
săptămână/lună

3. călătorie c. persoană care verifică biletele/abonamentele

4. pilot d. persoană care conduce mașina/autobuzul/ camionul/taxiul etc.

5. abonament e. un drum cu mașina/autobuzul/trenul etc.

6. șofer f. un document cu care poți merge cu autobuzul/ trenul o dată sau de două ori.
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7. Ascultați o conversație la casa de bilete și decideți dacă afirmațiile de mai jos sunt adevărate (A) sau 
false (F).

9. Lucrați în perechi! Descoperiți cu ce mijloace de transport călătorește colegul 
vostru, cât costă călătoria și dacă este ieftină/scumpă/rapidă/plictisitoare etc.

8. Joc de rol.

10. Găsiți în clasă o persoană care are răspunsuri similare.

a. Două călătorii costă 4 lei.

b. Clientul poate cumpăra trei tipuri de abonamente.

c. Clientul nu poate cumpăra un bilet pentru o călătorie. 

d. Clientul cumpără un bilet cu două călătorii.

e. Clientul crede că vânzătoarea nu înțelege bine limba română.

Elev 1: Ești clientul. Vei călători cu trenul. Vorbește cu vânzătorul! Întreabă ce tipuri de 
bilete/abonamente sunt, cât costă fiecare și alege varianta bună pentru tine.
Elev 2: Ești vânzătorul. Răspunde la întrebări. Prezintă tipurile de bilete și spune cât 
costă. 

Mijloc de transport Călătoria este… Călătoria este…

... de acasă la școală

… din orașul lui/ei până la mare

… de acasă până la bunici


