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ÎN DRUM SPRE AEROPORT!

1. Aţi călătorit vreodată cu avionul? 

• Unde şi cu cine? V-a plăcut? De ce?
• Din ce aeroport aţi plecat?
• Cu ce alt mijloc de transport aerian aţi mai călătorit?

2. a. Potriviţi cuvintele cu imaginile corespunzătoare: 

1. a decola  

2. a ateriza  

4. trafic aglomerat

6. rău de înălţime

8. aeroport

3. pistă

5. companie aeriană   

7. culoar

ROMÂNIA Airline
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1. În avion, înainte de plecare, trebuie să ne fixăm ................................................... .

2. Zborul Cluj-Napoca - New York va avea trei ..................             până la ultima destinaţie.

3. ...........................................  numărul 323, în direcţia Paris, pleacă în zece minute.

4. Pentru următorul zbor înspre Londra, trebuie să ajungeţi la  ............   numărul zece.

5. La ............................ avionului care soseşte în aeroport sunt 280 de turişti români.

2. b. Citiţi enunţurile de mai jos şi găsiţi cuvântul corect din 
casetuţă. Atenţie! Puneţi cuvintele la forma corectă:

3. a. Ascultaţi un dialog între Mirela și un taximetrist şi stabiliţi 
dacă propoziţiile de mai jos sunt adevărate (A) sau (F):

a. bord b. cursă    d. poartăc. centură de siguranţă   e. escală  

1. Mirela nu a putut pleca la Roma mai repede pentru că nu a avut concediu.           

2. Numai Mirela şi şoferul taximetrului au mai zburat cu avionul.

3. Soţia şoferului de taxi nu poate călători cu vaporul pentru că îi este frică de apă.

4. Când zboară cu avionul, Mirelei îi face plăcere să facă poze de la geam.

3. b. Ascultaţi textul din nou şi alegeţi varianta corectă:

1. La ora plecării Mirelei spre aeroport, în Cluj
a. este un concert.
b. oamenii ies de la serviciu.
c. sunt puţine maşini pe şosele.

2. Mirela a cumpărat biletul de la compania aeriană
a. Tarom.
b. Blue Air.
c. Wizz Air.

3. Fiica Mirelei, Maria, stă întotdeauna în faţă când călătoreşte cu maşina pentru că
a. are rău de mare.
b. îi este teamă de trafic.
c. are probleme cu stomacul.

   4. La ultimul zbor, avionul Mirelei
   a. nu a mai decolat.
   b. s-a stricat.
   c. a avut o întârziere de o oră.
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Elevul A: Eşti un turist care pleacă cu avionul în vacanţă. 
Tu trebuie să răspunzi la întrebările puse de colegul tău.

Elevul B: Eşti un ziarist. Tu trebuie să-l întrebi pe colegul tău: de pe care aeroport vrea să 
plece, de la care companie aeriană vrea să cumpere biletul, cât costă biletul, cu cine mai vrea 
să plece, care este destinaţia pe care a ales-o şi de ce, dacă zborul său are sau nu vreo escală şi 
unde, dacă avionul său va avea sau nu întârziere etc. Apoi, schimbaţi rolurile!

4. Lucraţi în perechi! Elevul A pleacă în vacanţă, iar elevul B îi 
ia un interviu.


