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1. Priviți imaginile de mai jos și spuneți de ce credeți că sunt speciale apa-
ratele. Ce credeți că pot ele să facă? Care vă place cel mai mult și de ce?

RUKI ARE UN UNCHI TRĂZNIT...

Cred că acest
aparat poate să lucreze 

în grădină. Poate să 
sape și să planteze 

flori.
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2. Ascultați și numerotați imaginile în ordinea în care auziți 
cuvintele. Atenție, o imagine este în plus!

3. Ascultați textul și corectați enunțurile de mai jos, după model:

     Unchiul lui Ruki este o persoană absolut obișnuită. 

1. În pod, unchiul lui Ruki are un pian care dansează pe orice melodie. 

2. Lui Ruki îi place cel mai mult pianul. 

3. Unchiul lui Ruki a inventat o mașinărie care îți pune cinci întrebări și îți pregătește masa 
ideală în patru minute. 

4. La început, aparatul te întreabă ce vrei să mănânci.

5. Pentru a răspunde la a treia întrebare, trebuie să alegi un loc interesant unde să iei masa.

     Model: Unchiul lui Ruki este un om neobișnuit.
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4. Lucrați în perechi! Aflați care sunt răspunsurile colegului 
vostru la întrebările despre masa ideală. Numărați strugurii, merele, perele, 
căpșunile și bananele și aflați care este rezultatul testului pentru colegul 
vostru. Raportați apoi clasei ce ați descoperit.

1. Unde iei masa?
a. La un restaurant scump. 
b. În fața televizorului. 
c. Afară, pe terasă sau în grădină. 
d. Acasă. 
e. Într-un loc exotic. 

2. Ce mănânci ?
a. Sendvișuri și fructe.
b. Un hotdog cu ketchup și muștar. 
c. Pui și salată. 
d. Caviar. 
e. Melci și fructe de mare. 

3. Cu cine iei masa?
a. Cu familia. 
b. Cu iubitul/iubita. 
c. Cu prietenii. 
d. Cu câinele/pisica. 
e. Cu președintele. 

4. Ce auzi în jurul tău când iei masa?
a. Marea. 
b. O orchestră.
c. Muzică pop. 
d. Nimic. 
e. Alți oameni care vorbesc. 

Majoritatea 
PERE : 
fast-food

Majoritatea 
BANANE: 
picnic

Majoritatea 
CĂPȘUNI:
 o masă 
sănătoasă

Majoritatea 
STRUGURI: 
o masă bogată 
cu patru feluri 
de mâncare

Majoritatea 
MERE : 
o masă 
exotică

Masa ideală 
pentru Andrei este 

o masă exotică. 

după Timesaver Personality Quizzes, Scholastic, edited by 
Viv Lambert, Mary Glasgow Magazines, 2003, p. 33.


