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1. Potriviți cuvintele din coloana A cu de�inițiile din coloana B.

ROMÂNIA IA PROPORȚII

1. gigantic
2. ciudat
3. conștient
4. infantil
5. haotic
6. mediu urban
7. dezamăgit
8. eșec
9. lacom

a. care nu este ordonat, organizat
b. loc legat de oraș
c. mănâncă și bea mult și cu poftă
d. nu este obișnuit, nici comun, nici normal
e. lipsa succesului
f. foarte, foarte mare
g. cunoaște bine realitatea
h. nu mai are speranță
i. ține de copilărie; este speci�ic copiilor

3. Completați textul de mai jos cu un singur cuvânt. Folosiți unele 
cuvinte de la exercițiul 1, dar și alte cuvinte care se potrivesc. 

Cloudy with a Chance of Meatballs
(Stă să plouă cu chiftele)

Te-ai săturat să-ți spună alții ce trebuie și ce nu trebuie ? Ești 1. .................................................. că 
trebuie să mănânci aceleași alimente în �iecare zi?  Abia aștepți ziua când vei putea comanda ce vrei și 
când vrei? Ei bine, așteptarea ta s-a terminat.  Pregătește-te să �ii servit cu  Stă să plouă cu chiftele –  o 
aventură în… porții 2. .......................................................  .  Inspirat după o carte pentru copii, �ilmul prezintă 
un oraș în care plouă cu mâncare.

Inventatorul, Flint Lockwood, este un geniu cam 3. ...............................................................  care creează 
numai invenții 4. .............................................................................  .  Și, chiar dacă invențiile lui au fost niște mari 
5. .......................................................  care au creat o mulțime de probleme în micul orășel al inventatorului, 
Flint nu renunță. El vrea să descopere ceva care să-i facă pe oameni 
6. .......................................................  . Inventează o mașină care transformă apa în mâncare, dar invenția lui 
distruge piața centrală a orașului și sare în aer, până la 7.   .....................................................   . Flint crede că 
nu va putea �i niciodată inventator, dar, deodată, se întâmplă un lucru 8. .......................................................   – 
din nori încep să cadă cheesburgeri. Deci, mașina lui funcționează! Ploaia de mâncare devine un suc-
ces, iar Flint se împrietenește imediat cu Sam Sparks, o prezentatoare TV care a venit în oraș pentru a 
comenta „cel mai important 9. ................... ..............................          meteo din istorie”. Dar, atunci când oame-
nii 10. .......................................................  încep să ceară tot mai multă mâncare, mașina începe 
să se comporte 11. .......................................................  și încep furtunile de spaghete și chiftele 
uriașe. Când casele oamenilor sunt aproape distruse de acadele, pepeni verzi și ciocolată, 
Flint și Sam încearcă să oprească mașina și să facă ordine în oraș. 
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3. Ascultați o știre despre efectele mâncării nesănătoase asupra 
oamenilor și alegeți varianta corectă.

4. Lucrați în perechi! Guvernul României dorește să dea o lege prin 
care să interzică vânzarea mâncării de tip fast-food. Discutați cu 
colegul vostru și decideți împreună dacă o astfel de lege este sau nu 
este necesară. Care ar �i avantajele și dezavantajele ei? Ce efecte ar 
avea? Ar �i românii mai sănătoși dacă nu ar mai exista fast-fooduri? 

1. O greutate normală este un vis pentru persoanele
a. care mănâncă mult și prost.
b. care intră în categoria obezilor.
c. care nu sunt conștiente că sunt obeze.

2. Românii se îngrașă din cauză că
a. mănâncă neregulat și cumpără mâncare ieftină.
b. mâncarea de la fast-food este nesănătoasă.
c. mănâncă mai mult la fast-food decât acasă.

3. Fac sport
a. doar persoanele care locuiesc la oraș.
b. doar 2% dintre români.
c. în jur de 2% dintre români.

4. În școli nu se mai vând alimente cu mult zahăr și cu multe grăsimi, deoarece
a. elevii români trebuie să slăbească.
b. elevii români nu știu că acestea sunt nesănătoase. 
c. acest lucru nu este permis.

5. Mâncarea de tip fast-food
a. ne îmbolnăvește, chiar dacă o consumăm rar.
b. poate cauza moartea.
c. face mai mult rău decât fumatul.


