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Cu radioul în pod

1. Răspundeţi la întrebările de mai jos:

•	 Care este sportul tău preferat? De ce?

•	 Ce alt sport/alte sporturi practicaţi?

•	 Care sunt beneficiile sportului?

2. Priviţi imaginile și

a) numiţi fiecare sport.

b) descrieţi ce fac persoanele.

a) completaţi tabelul de mai jos.

b) decideţi dacă e vorba de sporturi în perechi sau în echipă.

a. b.

g. i.h.

c. d.

e. f.
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SPORT
În perechi În echipă

Sport Loc Echipament Sport Loc Echipament

3. Vă gândiţi să începeţi să practicaţi un sport. Priviţi diferitele sporturi din imaginile de mai sus. 
Prezentaţi un avantaj şi un dezavantaj pentru fiecare dintre aceste sporturi. Trebuie să aveţi în vedere 
următoarele aspecte:

•	 costuri;

•	 posibilităţile pe care le oferă oraşul în care locuiţi;

•	 disponibilitatea pe care o aveţi;

•	  etc.

4. Potriviţi cuvintele şi expresiile din coloana A cu definiţiile din coloana B:

A B
1.  defensivă a. oprire temporară a unei activităţi;

2. antrenor b. sportiv dintr-o echipă, care apără spaţiul 
porţii proprii spre a evita primirea de goluri;

3. prognostic c. stare sau poziţie de apărare;

4. meci d. competiţie oficială organizată pe o probă sau 
pe o ramură de sport;

5. a se accidenta e. a se pregăti prin exerciţii pentru a obţine 
cele mai bune rezultate;

6. pauză f. persoană calificată care se ocupă cu 
antrenarea sportivilor;

7. portar g. a (se) răni într-o competiţie sportivă;

8. a se antrena h. atac susţinut al unei echipe împotriva 
echipei adverse;

9. ofensivă i. întrecere sportivă disputată între două 
persoane sau între două echipe;

10. campionat
j. previziune referitoare la desfăşurarea şi 
la sfârşitul unor evenimente sau întreceri 
sportive;
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5. Daţi sinonime pentru următoarele substantive şi adjective:

Substantive                                             

1. prilej  

2. prognostic 

3. discuţie  

4. eventualitate 

5. soluţie  

Adjective

1. zâmbitor  

2. nervos  

3. optimist  

4. glumeţ  

5. iritat  

6. Vizionaţi o înregistrare video despre câţiva prieteni care au hotărât să-şi petreacă sfârşitul de 
săptămână la munte şi decideţi dacă enunţurile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F):

1. Victor şi Andrei au decis să-şi petreacă sfârșitul de săptămână într-o cabană la munte. 

2. Băieţii discută despre şansele pe care le au cele două echipe de fotbal.

3. Pavel susţine că echipa României este bine antrenată.

4. Pavel şi Toma încearcă să rezolve problema antenei. 

5. Toma este de părere că podul ar fi locul potrivit pentru a asculta meciul de fotbal.

Victor, Andrei, Edy, Pavel şi Toma au hotărât să-şi petreacă sfârşitul de săptămână la munte pentru 
a urmări semifinala România-Anglia. Edy vorbeşte despre 1. _______________________ ambelor 
părţi, subliniind că antrenorii trebuie să ştie să 2._______________________________ ofensiva şi 
defensiva. Victor le spune prietenilor săi că a citit în Gazeta Sporturilor că echipa s-a antrenat intens 
în ultimele două zile şi că jucătorii sunt 3. _________________________. Pavel este nervos şi agitat 
pentru că televizorul nu funcţionează şi le cere prietenilor săi să-i aducă o 4. __________________ 
pentru a repara antena din pod. Toma le propune prietenilor săi să asculte meciul la radio, în pod, 
acesta fiind singurul loc unde radioul prinde 5.________________. 

7. Vizionaţi încă o dată înregistrarea şi completaţi spaţiile libere cu 1-3 cuvinte:
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A. Şi-a păstrat însă calmul din privire şi din lovituri şi a luat-o de la zero.

B.
Un pic obosită după semifinala de aproape două ore jucată cu o zi înainte contra fostului lider 
mondial, Ana Ivanović, şi cu o întindere la coapsa stângă, acoperită de un bandaj lat, Simona şi-a 
găsit greu ritmul şi energia.

C. Din această cauză, puterea mentală cântăreşte uneori mai mult decât superioritatea tehnică, 
tactică sau fizică.

D.
A alergat pentru fiecare punct ca şi cum ar fi fost ultimul, a raşchetat aerul cu racheta când a 
greşit, dar şi-a regăsit până la final încrederea, jocul de picioare lăudat de specialişti, loviturile 
incisive şi pumnul strâns.

Tenisul e cel mai singuratic sport, scrie Andre Agassi în autobiografia lui. „N-ai unde 
să te ascunzi când lucrurile nu merg cum trebuie. Nu sunt bănci de rezerve, linie de margine, n-ai colţul 
tău. Eşti doar tu acolo, dezgolit.” (1…). 

Tenisul e şi sportul echilibrului total şi mulţi antrenori, specialişti şi apropiaţi văd în Simona Halep 
acel echilibru de care are nevoie un mare jucător. Faptul că a câştigat toate cele şase finale jucate în 2013 
îi arată preparatorului fizic Teo Cercel, care o ştie de mică şi cu care a reînceput să colaboreze toamna 
trecută, că „are o putere mentală fantastică”. Toţi antrenorii au văzut în ea potenţial, dar între talent şi 
atingerea potenţialului stau mulţi factori, spune Virginia Ruzici, singura româncă învingătoare într-un 
Grand Slam şi impresarul Simonei începând din 2008. (2…)  Şi susţinere financiară, pentru că tenisul e 
unul dintre cele mai scumpe sporturi şi, de multe ori, familia e singura care susţine aceste cheltuieli. 

Simona Halep a intrat zâmbind pe Arena Armeec din Sofia pentru ultima finală a anului 2013. 
Venea după cel mai bun an al carierei, în care câştigase primele cinci turnee şi urcase 36 de poziţii în 
clasamentul mondial feminin, de pe 47 pe 11.  (3…) S-a deplasat mai greoi ca altă dată, a avut probleme la 
serviciu, a făcut greşeli neforţate şi a pierdut primul set. Dacă îl ceda şi pe al doilea, ar fi însemnat prima 
finală pierdută în 2013. (4…) Cu umerii mereu încordaţi şi cu privirea aţintită asupra mingii, ca o pisică 
la pândă, a luptat pentru fiecare punct, egalând şi ducând meciul în setul decisiv. Nu era prima oară când 
românca era condusă şi revenea spectaculos. 

„Simona Halep a strălucit în ultimele luni tocmai prin capacitatea ei de a reveni şi de a nu renunţa 
la luptă”, a spus comentatorul britanic al meciului. Tot el a prezentat-o ca revelaţia anului 2013, an în care 
s-a transformat dintr-o jucătoare care se zbătea în culisele tenisului mondial, în jurul locurilor 40-50, 
într-o stea în devenire. Pe lângă ascensiunea din clasament, pe lângă trofeele şi banii câştigaţi (peste 1,2 
milioane dolari), pentru ea, 2013 a fost anul în care a redescoperit, aşa cum spune în fiecare interviu, 
plăcerea de a juca şi bucuria pe care i-o aduce tenisul. Această bucurie s-a văzut şi în setul trei al finalei de 
la Sofia, când s-a aruncat cu şi mai mare voluptate în joc. (5…) Finalul a venit după o dreaptă în lungul 
terenului, plasată în colţul opus celui în care o aştepta Stosur, rămasă fără reacţie. Simona şi-a lăsat racheta 
roşie să cadă greoi pe teren şi şi-a dus mâinile la faţă, apoi s-a aşezat pe bancă, şi-a sprijinit coatele de 
genunchi şi s-a frecat la ochi. A fost un moment de linişte, înainte să-şi salute echipa şi familia din boxa 
din spatele ei, înaintea ceremoniei de premiere, înaintea autografelor şi a declaraţiilor. Un moment în care 
a fost doar ea cu ea, aşa cum e mereu pe teren.

(text preluat şi adaptat – www,decatorevista.ro)

8. Citiţi un text despre Simona Halep. Din text au fost scoase 5 paragrafe care vă sunt 
date la finalul textului. Potriviţi fiecare paragraph (A-E) cu spaţiul potrivit din text (1-5). 
Atenţie! O propoziţie este în plus!  
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E. Pe lângă potenţial fizic, îţi trebuie putere de muncă, sănătate, forţă mentală şi capacitatea de a 
gestiona presiunea care vine cu trecerea la seniori, acolo unde mulţi se pierd.

F. Simona Halep le-a avut pe toate.

9. Eşti instructor de înot şi vei preda la o grupă formată din elevi cu vârste între 7 – 12 ani. 
Scrie un text în care să dai 10 instrucţiuni pentru folosirea corectă a piscinei olimpice.

Scrisoarea de intenţie
Paragraful 1: Motivele pentru care scrii

•	 Numele
•	 Cum ai aflat despre acest loc de muncă (unde, când)

Paragraful 2: Despre tine
•	 Vârstă
•	 De unde eşti?
•	 Unde locuieşti?
•	 Educaţie
•	 Experienţă
•	 Ce fel de persoană eşti?

    Paragraful 3: 

•	 Motivele pentru care doreşti să aplici pentru acest loc de muncă

•	 De ce te consideri potrivit pentru acest loc de muncă?

    Paragraful 4: Concluzii
•	 Când eşti disponibil/ă pentru interviu?

•	 Numele şi, eventual, numerele de telefon sau adresele de e-mail a două persoane care pot oferi 
informaţii despre tine/care te pot recomanda.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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10. Aţi văzut următorul anunţ pe internet. Sunteţi interesaţi să aplicaţi pentru acest loc de muncă cu 
jumătate de normă pe perioada vacanţei de vară.

SALVAMARII VOLUNTARI  

Eşti un înotător bun?

Ai cunoştinţe de prim ajutor?

Îţi place să lucrezi cu oamenii?

Înseamnă că eşti persoana potrivită pentru noi!

Descrierea postului:

•	 Vârsta: 18-30

•	 Abilităţi: bun înotător, cunoştinţe de comunicare, limba engleză – cel puţin nivel intermediar

•	 Program de lucru: 4 ore/zi

•	 Salariu motivant

Scrieţi o scrisoare de intenţie (120-180 de cuvinte), folosind formulele de adresare potrivite şi structura 
adecvată.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


