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Pregătire pentru... nimic

1. Cum se numește articolul de îmbrăcăminte sau obiectul pentru îmbrăcăminte? 
Alege un coleg/o colegă. Citeşte definiţia şi roagă-l să-ţi spună care este denumirea 
pentru definiţia citită. Colegul trebuie să aleagă din lista de mai jos termenul po-
trivit. La sfârșit, scrieți litera răspunsului corect în spațiile libere.

 a. fular
b. curea
c. cravată
d. pijama
e. fustă
f. trening
g. pelerină
h. mănușă
i. umeraș
j. costum
k. eșarfă 
l. rochie de mireasă
m. palton
n. rochie
o. ciorapi

1. Bărbații o pun la gât când se îmbracă elegant, cu cămașă și costum. Cum se 
numește? ... 
2. Poate fi scurtă, lungă sau mini. O poți purta cu o bluză sau cu un tricou. ... 
3. O iei înainte să mergi la culcare și dormi cu ea. ... 
4. O porți când plouă. ... 
5. E un articol elegant de îmbrăcăminte purtat de femei. Se poate purta cu sandale, 
pantofi, dar și cu cizme. ... 
6. Îl porți când faci sport. ... 
7. Îl pui la gât iarna, dacă ți-e frig. ... 
8. O pui la gât chiar dacă nu ți-e frig. O porți ca accesoriu. Uneori femeile o asor-
tează cu geanta sau cu pantofii. ... 
9. Îți pui hainele pe el, în dulap. ... 
10. E un articol de îmbrăcăminte cu degete. ...
11. O pui la pantaloni. ...
12. Haină puțin mai lungă. Se poartă iarna. O poartă și femeile și bărbații. ...
13. O îmbracă mireasa. ...

14. Sunt lungi. Îi iau femeile, când poartă fustă sau rochie.
15. Pentru bărbați e format din sacou și pantaloni, iar, pentru femei, din sacou și fustă. Se poartă la ocazii 
mai speciale. ...
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Să ne amintim culorile!

galben

mov

roz

verde deschis

gri

indigo

negru

bej

maro

albastru închis

crem

argintiu

orange

turcoaz

cafeniu

auriu alb

roșu

verde închis

vișiniu

Puțină gramatică Să ne amintim…
ADJECTIVE CU PATRU TERMINAŢII

sg. pl.
m. ø bun -i buni
n. ø modern -e moderne
f. -ă modernă -e moderne

Obs. greu, grea, grei, grele 

Alternanţe vocalice 

alt. 
voc.

m. sg./f. sg./m. pl./f., n. pl.

o/oa* ușor/ușoară/ușori/ușoare 

frumos/frumoasă/frumoşi/
frumoase 

gros/groasă/groși/groase
e/ea negru/neagră/negri/negre 

Alternanţe consonantice 

alt. cons. m. sg./f. sg./m. pl./f., n. pl.

st/şt îngust/îngustă/înguşti/înguste 

str/ştr albastru/ albastră/ albaştri/albastre

2. Scrieți adjectivele din paranteză la forma corectă:

a. Eu aș dori două tricouri ................................................ și .............................................................. (albastru, larg).
b. El poartă pantaloni ....................................................... și ...............................................................(albastru, larg).
c. Prietena mea vrea o fustă ............................................. și ........................................................... (modern, negru).
d. Bluzele mele sunt ........................................................... și nu sunt .................................................(gros, frumos).
e. El poartă pantaloni ...................................................... și șosete .......................................................... (negru, alb).
f. Copilul are o pijama ....................................................... și .............................................................. (albastru, gros).
g. Rochia e ....................................................................., dar ......................................................... (modern, murdar). 
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ADJECTIVE CU TREI TERMINAŢII

sg. pl.

m. 
/n

ø mic, larg, lung, nou -i mici, largi, lungi, noi

-iu auriu, argintiu, cafeniu, castaniu, por-
tocaliu, vişiniu -ii aurii, argintii, cafenii, castanii, portocalii, 

vişinii

f.
-ă mică, lungă, largă, nouă -i mici, lungi, largi, noi 

-ie aurie, argintie, cafenie, portocalie, vi-
şinie -ii aurii, argintii, cafenii, castanii, portocalii, 

vişinii

Atenție! roşu/roşie/roşii ; vechi/veche/vechi

h. Am cumpărat două jachete: una (portocaliu) ....................................... și alta (vișiniu) ..................................... . 
i. Două cămași sunt (aurie) ...................................................................................... ca soarele, două sunt (argintiu) 
............................................................ ca zăpada.
j. Nu-mi plac fustele (cafeniu) ........................................................... sau (castaniu) ................................................ .
k. Vecina mea poartă foarte des haine (vișiniu) ................................................................... . Îi place mult culoarea 
(vișiniu) ................................................. . 
l. Fustele astea sunt prea (larg) .................................................................. . Nu sunt mărimea mea.
m. Port rochii (lung) ........................................................ doar dacă merg la nunți.
n. Bluzele astea sunt (mic) .......................................... . Nu sunt pentru tine, sunt pentru copii.

ADJECTIVE CU DOUĂ TERMINAŢII 
Sg. pl.

m. 
n.
f.

-e mare, subţire, verde -i mari, subţiri, verzi

o. Ce tricou (mare) ………………………………………….! E pentru tata?
p. Ce cizme (mare) ………………………………………….! Pentru cine sunt?
q. Am cumpărat două geci, dar sunt puțin cam (mare) ……………………………………………………….. .
r. Rochiile astea sunt de vaă, pentru că sunt foarte (subțire) ……………………………………….........….. .

ADJECTIVE INVARIABILE (anumite culori)

Substantiv adjectiv 

m. /f. /n. sg. pantof, bluză, costum  
bej, bleu, bleumarin, crem, gri, indigo, 
kaki, maro, mov, roz

s. Îmi plac gențile (bej) ……………………………................…….. .
t. Nu-mi plac hainele (maro) ……………………………...……… .
u. Ce frumoase sunt rochiile (roz) ……………………….…… .. !
v. Aș dori o pereche de pantofi (maro) …………………………. și o pereche de sandale (crem) ………………… 
ca și cele din vitrină.

3



B1

4

3. Găsiți opusele adjectivelor. Trageți linie de la cifră la litera potrivită.

1) larg     a) scurt
2) lung     b) mic
3) gros     c) subțire
4) mare     d) urât
5) frumos     e) vechi
6) nou     f) slab
7) gras     g) curat
8) murdar     h) strâmt

4. Completați cu adjectivul/adjectivele potrivite din casetă. 

a. Ce pălării ......................................................................... ! 

b. Pantalonii sunt prea ................................................... !

c. Bluzele mele sunt ........................................................ .

d. Paltoanele din vitrină sunt ...................................... .

e. Blugii tăi sunt ................................................................ ?

5. Citiți ce vă povestește Radu și puneți adjectivele potrivite în următorul text:

Vara trecută am fost la Viena. După ce am vizitat orașul, m-am dus cu prietena mea la cumpărături. A fost o 
experiență puțin ciudată... Am vorbit în limba germană, dar cred că vânzătoarea nu m-a înțeles... Am cerut 
o pereche de pantaloni 1. (scurt) ................................, iar ea mi-a dat pantaloni 2. (lung) ................................ . 
Apoi, am întrebat dacă au bluze 3. (gros) ..........................................., de bărbați, iar ea mi-a arătat câteva bluze 
4. (subțire) ......................................... . Prietena mea a cerut o fustă, iar vânzătoarea i-a dat o fustă bej. După 
ce prietena mea a probat fusta în cabina de probă, a văzut că e prea 5. (mic) ........................................................
.. . Atunci, am mers eu la vânzătoare și am cerut o fustă mai 6. (mare) ....................................................... . Ea a 
zâmbit și mi-a răspuns că nu are fuste de bărbați... 

a. mici
b. frumoase

c. strâmți
d. lungi
e. scurți
f. maro
g. largi
h. noi
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6. Cum e îmbrăcămintea și încălțămintea? Potrivește imaginea cu denumirea. 
Scrie litera potrivită în căsuțe. 

1. cămașă cu mâneci scurte

2. blugi cu buzunare

3. pantofi cu toc 

4. sandale fără toc

5. cămașă cu mâneci lungi

6. cămașă fără mâneci

7. haină cu glugă

8. haină fără glugă

a.

a.

b.

d.

b.

c. d.

h. g.

e. f.

 Cu ce se asortează/se potrivește? Cu ce merge?

7. Priviți accesoriile de mai jos și lucrați după model pentru a afla cu ce articole de îmbrăcăminte se 
asortează/se potrivesc sau cu ce alte accesorii merg. Faceți referire și la culori...

Model: a. geantă/sacou
Studentul A: Cu ce merge/se potriveşte/se asortează geanta roz?
Studentul B: Cred că geanta roz merge cu/se potriveşte cu/se asortează cu un sacou bej şi cu o eşarfă roz.

b. portmoneul/poșetă
c. poșeta, cureaua, pantofii/bluză
d. cerceii/rochie
e. șlapii/tricou și pantaloni scurți
f. pălăria/rochie 
g. tenișii/trening
h. cămașa/colier

i. brățara/cercei și inel
j. ceasul de mână/o eșarfă, o geantă sau o poșetă
k. cămașa și cureaua/pantofi
l. bluza și poșeta/pantaloni și sandale
m. bocancii/palton
n. șapca/tricou și teniși
o. papucii de casă/halat de baie

c. e. f. g.
h.

j.
k.

l.

m.

n.
o.

i.
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Cum arată? 
8. Cum arată personajele? Sunt frumoase/urâte/slabe sau grase? Arată bine sau rău? 
Arată ciudat, caraghios sau normal? Spuneți ce îmbrăcăminte și încălțăminte poartă 
(sau credeți că poartă) fiecare personaj și cum arată el.

1.

1.

4. 5. 6.

2. 3.

2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. Cum arată următoarele articole de îmbrăcaminte?
Lucrați în perechi! Întrebați și răspundeți, după model. 

Model: 
• Ce ți-ai cumpărat?
• Mi-am cumpărat o fustă.
• Cum arată?
• Este lungă până la glezne, roșie și largă.
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Cum îmi vine/stă?
Reținem!

 Cum     îmi          
    îți
    îi
                ne        

+   vine/stă  + subst. sg.+ art.hot.

               vă
                le              

 vin/stau   + subst. pl.+ art.hot.

Exemplu: - Cum îmi vine/stă rochia?
           - Rochia îți vine bine/perfect!
      - Cum îți vin hainele?
                  - Îmi vin bine.

}
10. Construiți dialogurile. Scrieți în căsuțe numărul replicilor potrivite, apoi interpretați dialogurile.

1. Bună ziua!

2. Aș dori  să încerc o rochie neagră, ca asta 
din vitrină.

3. 40 sau 42. Nu știu exact. Trebuie să probez.

4. Mulțumesc. Probez mai întâi marimea 40. 

5. Cred că mărimea 40 îmi vine bine. 

6. Atunci rămâne mărimea 40.

7. Aș dori și o pereche de pantofi negri, cu toc.

a. Ce mărime doriți? 

b. Așa este. Vă vine perfect! 

c. Aici nu avem pantofi. Încercați la 
următorul magazin. 

d. Poftiți și 40 și 42. Cabina de probă 
este aici, la stânga. 

e. Bună ziua. Poftiți, vă rog! 

f. Bine. Cum doriți dumneavoastră.

g. Cum vă vine rochia? 

11. Găsiți replica potrivită!

1. Pe care o alegeți?

2. Cum să mă îmbrac?

3. Cu ce merg mai bine pantofii aurii? Cu rochia asta 
sau cu pantalonii negri?

4. E lungă rochia?

5. Cum îmi vine rochia?

6. Care pantofi se potrivesc cu rochia neagră? 

a. Cu rochia.

b. Aceștia cu toc mare și subțire.

c. Da. E până la glezne.

d. Îți vine bine.

e. Pe aceasta. Mi se pare mai elegantă.

f. Cum vrei tu. Nu mă interesează.
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12. Vizionaţi filmul Pregătire pentru nimic și decideți dacă enunțurile sunt adevărate (A) sau false (F). 
Scrieți în căsuțe A sau F.

1. Femeia îi promite bărbatului că va fi gata în 24 de minute. 

2. Bărbatul dorește să afle repede ce a spus colega Danei despre ea. 

3. Bărbatul îi spune Danei să aleagă rochia care îi place mai mult. 

4. Femeia vrea să știe ce încălțăminte se potrivește la rochie. 

5. Bărbatului nu-i pasă dacă se supără șeful sau soția șefului.

6. Bărbatul îi spune Danei că nu îl interesează cum îi vine îmbrăcămintea.

7. Dana vrea să plece la masă în pijama. 

13. Lucrați în perechi! Întrebați și aflați cum vă îmbrăcați, cum vă încălțați și ce accesorii purtați în ur-
mătoarele situații?

a. la teatru
b. la școală
c. la serviciu
d. la un picnic
e. pe plajă
f. în parc, când mergi să alergi

g. în excursie, la munte, vara
h. la schi
i. la culcare
j. la o nuntă
k. la o petrecere

 Model: - Cum te îmbraci când mergi la teatru?
    - Mă îmbrac cu costumul și îmi pun cravata. Dar tu?
    - Eu prefer să îmi iau pantaloni, cămașă și sacou. Fără cravată.

14. Joc. Culori și personalitate. Ce spun culorile despre tine?
Lucrați în perechi!
Alege un coleg/o colegă. Spune-i care e culoarea ta preferată. Colegul/
Colega îți citește ce personalitate ai. Spune cu ce ești de acord și cu ce nu 
din această descriere. Adaugă tu alte lucruri despre personalitatea ta.

• Îți place să porți galben? Înseamnă că ești o persoană caldă, generoasă și deschisă. Dorești să cunoști multe 
lucruri și îți place să ai mulți prieteni. 

• Îți place să porți portocaliu? Şi tu ești o persoană caldă, optimistă, comunicativă, activă, dar ești și foarte 
sensibilă.

• Îți place să porți roșu? Ești o persoană curajoasă, ambițioasă, hotărâtă, energică. Acționezi ca un foc. Îți 
place să conduci, să fii șef.

• Îți place să porți albastru? Ești o persoană calmă, senină, înțelegătoare și creativă.
• Îți place să porți turcoaz? Înseamnă că te interesează mult ce părere au oamenii despre tine.
• Îți place să porți verde? Înseamnă că îți place să-i asculți și să-i ajuți pe ceilalți. Îți pasă de ei. Ești un om bun. 

De obicei alegi profesii care îți oferă ocazia să ajuți oamenii. Poți să fii un doctor sau un profesor foarte bun. 
Dar îți place și schimbarea.

• Îți place să porți mov? Pari să fii o persoană rece, indiferentă, dar de fapt nu îți place ca alții să știe ce sen-
timente ai. 
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• Îți place să porți negru? Ești o persoană puternică, serioasă, responsabilă, dar încăpațânată. Nu-ți place 
schimbarea.

• Îți place să porți alb? Ești o persoană deschisă, sinceră, ordonată și curioasă. Îți place să fii liber/liberă.
•  Îți place să porți maro? Ești o persoană foarte practică și sinceră.
•  Îți place să porți gri? Ești o persoană calmă, dar indiferentă.
•  Îți place să porți roz? Atunci ești o persoană veselă, optimistă, îți place să iubești și să fii iubit. 

Joc. Despre cine e vorba?
15. Lucrați în grup! (8-10 persoane)
Privește puțin în jur. Vorbește despre îmbrăcămintea unui coleg/unei colege. Nu uita să spui ce culori 
are îmbrăcămintea și ce accesorii folosește. Colegii trebuie să ghicească despre cine ai vorbit. Cel care 
ghicește primul vorbește despre alt coleg/altă colegă. Jocul continuă tot așa și se termină doar când 
rămân 2 persoane fără descriere.

16. Ești ceea ce porți? Hainele tale vorbesc despre tine, despre cine ești tu și ce sentimente ai? 
Ce crezi? Scrie răspunsul tău în 6-8 rânduri.
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