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1. Aţi călătorit vreodată cu avionul?

O CĂLĂTORIE CU PROBLEME!

• Unde şi când?
• V-a plăcut?
• Aţi pierdut vreodată avionul?
• Care au fost motivele?

2. Potriviţi cuvintele de mai jos cu imaginile corespunzatoare: 

1. a transpira

3. bagaj de mână

5. aripă  

2. bagaj de cală     

4. elice

6. sală de bagaje
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3. Citiţi propoziţiile de mai jos şi completaţi spaţiile libere cu 
următoarele cuvinte! Atenţie! Puneţi cuvintele la forma corectă!

4. a. Ascultă un dialog despre o călătorie cu avionul şi pune
 în ordine următoarele imagini: 

1. scanare  

4. panou  

3. in�lamabil  

7. poartă     9. a a�işa 

6. terminal

2. greutate      

5. document  

8. modi�icare       

E bine şi indicat să veri�ici încă o dată, pe internet, cu una sau două zile înainte de plecare, numărul 
zborului şi ora plecării. Dacă nu ai încredere în ceea ce este 1. .................................... acolo, poţi să dai 
şi un telefon la aeroport pentru a �i sigur că nu s-au produs 2. ................................................. în program. 
Apoi, îţi pregăteşti cu grijă bagajul. Nu uita că acesta va �i cântărit şi trebuie să aibă o anumită  
3. ............................................ . De asemenea, pregăteşte-ţi un bagaj de mână în care să-ţi păstrezi banii 
şi 4. ................................................. personale, paşaportul sau cartea de identitate. Pe acesta îl vei lua 
cu tine în avion. În ziua plecării, încearcă să ajungi în aeroport cu două ore înaintea zborului.  În 
sala de aşteptare, vei vedea un 5. ....................................... mare pe care vor apărea agenţia ta de zbor, 
numărul avionului, ora plecării şi ora deschiderii 6. .............................. . După ce îţi vei lăsa bagajele 
de cală, te vei îndrepta spre 7. .......................................... unde vei �i veri�icat de angajaţii aeroportului. 
Vei trece printr-un �iltru de 8. ...................................... a bagajului de mână. Nu uita, în acesta nu ai voie 
să ţii lichide, obiecte metalice, ascuţite sau 9. ..................................... . Apoi, vei ajunge la poarta de 
unde avionul tău va decola şi, în câteva minute, în funcţie de numărul turiştilor, te vei îmbarca. 
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4. b. Ascultă dialogul din nou şi stabileşte dacă următoarele 
enunţuri sunt adevărate (A) sau false (F):

1. Ovidiu a ajuns în aeroport în timp ce angajaţii veri�icau documentele.

2. Ovidiu a călătorit înspre aeroport cu taxiul şi metroul.

3. Ovidiu a întâmpinat probleme din cauza unei informaţii care a lipsit de pe biletul de avion.

4. Avionul lui Ovidiu are o întârziere la decolare din cauza unei defecţiuni.

5. La destinaţie, avionul lui Ovidiu nu poate ateriza, pentru că afară plouă torenţial.

5. Îţi imaginezi că peste o săptămână trebuie să pleci în vacanţă 
cu avionul. Încă nu ai cumpărat bilete. Gândeşte-te care ar �i paşii 
pentru o călătorie sigură şi fă o listă: rezervă-ţi biletul pe internet sau printr-o 
agenţie de turism, asigură-te că nu au apărut modi�icări în legătură cu plecarea 
ta, menţionează de pe ce aeroport vei pleca, cum îţi pregăteşti bagajele, câte 
bagaje ai, ce faci când ajungi în aeroport, ce faci când ajungi în avion, apoi, 
prezintă lista clasei.


