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1. Continuați propozițiile despre imaginile de mai jos, după model:

CINE N-ARE TALENT ÎN BUCĂTĂRIE S-O 
ANGAJEZE PE GEORGIA...

Lui Mihai îi este atât de 
foame încât ...

Doamna Maria 
face niște gogoși atât de bune 
încât toată lumea din oraș o 

cunoaște.

Matei este atât 
de nepriceput la 
patinaj încât ...

Pinocchio a mințit
 atât de mult încât ...

Minnie este atât de 
frumoasă încât ...

Motanului Tom îi este atât 
de somn încât ...

Ei sunt niște bucătari atât 
de talentați încât ...
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2. Completați propozițiile de mai jos cu unul din următoarele cuvinte: la/în/
de/să. Scrieți expresiile din casetă în coloana potrivită din tabel, apoi spuneți 
câte o propoziție cu trei dintre ele. 

a. Mihai este foarte bun ........... matematică. 
b. Nu ai chef ........ mergem la o plimbare?
c. Am renunțat ........... fumat acum 5 ani. 
d. Avem chef .......... o pizza. 
e. Se pricepe foarte bine .......... dans. 

a �i bun ......... ceva a renunța ........ ceva a vrea (să facă) ceva

a se lăsa .......;              a avea talent ...... ceva;  a �i priceput ....... ceva;
a avea chef ........ ceva/......... facă ceva;                 a se pricepe ..........ceva;

Mă pricep foarte 
bine la dans. Dansez în 

�iecare dimineață la mine 
în cameră.
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4. Ce credeți că înseamnă următoarele expresii? Potriviți-le cu de�inițiile lor, 
apoi completați enunțurile de mai jos cu expresiile potrivite. 

3. Potriviți cuvintele cu imaginile de mai jos: 

2. dressing de salată

6. fructe uscate

4. cacao

1. gutuie

5. frișcă

3. omletă

7. gogoașă

a. b. c.

d. e. f.

g.

1. a face pe cineva cu ou și cu oțet          a. a-i �i foarte poftă de ceva
2. a vorbi de parcă ar avea prune în gură         b. a minți pe cineva
3. a-i vinde cuiva gogoși           c. a �i cel mai important
4. a nu face nici cât o ceapă degerată         d. a vorbi neclar
5. a-i lăsa gura apă            e. a nu avea nicio valoare
6. a �i sarea și piperul           f. a certa pe cineva

A. Îmi pare rău că nu a venit și Maria la această petrecere. Nu e așa de amuzant fără ea. 
Ea întotdeauna .................................................................... petrecerii.
B. Când am auzit că a spart vaza de la bunica, m-am supărat foarte tare și l-am ...................
...................................................................... .
C. Nu-mi mai  ..............................................................................! Știu că nu ți-ai făcut tema pentru 
că nu ai avut chef! De ce nu-mi spui adevărul?
D. ............................................................... când mă gândesc la clătitele preparate de bunica mea. 
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5. Mai cunoașteți și alte expresii cu cuvinte legate de mâncare? 
Știți ce înseamnă următoarele expresii? Încercați să explicați!

6. Ascultați înregistrarea despre bucătăreasa Georgia și decideți 
dacă enunțurile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F):

Foamea e cel mai bun bucătar.

a mânca răbdări prăjite;

a-și băga nasul unde nu-i �ierbe oala;

a mânca pâinea și sarea cu cineva;

1. Fata le recomandă celor care nu știu să gătească să facă piure, pentru că e ușor de făcut. 
2. Fata are o soră care face mâncare foarte bună. 
3. Georgia face mâncăruri bune numai când cineva stă cu ea în bucătărie. 
4. Dimineața, Georgia gătește numai omlete. 
5. Uneori, seara, fetele prepară cacao cu lapte și cu frișcă.
6. Sora Georgiei crede că  Georgia face cei mai buni carto�i copți. 
7. Sora Georgiei crede că niciun alt bucătar nu este la fel de talentat ca Georgia. 
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talent excelent de bucătar/bucătăreasă;

un gust pe care nu-l veți uita niciodată;

Dacă veniți aici o dată, vă veți întoarce și altă dată!

bucătar talentat/ bucătar excelent;

cel mai creativ bucătar;

cea mai bună mâncare pe care ați gustat-o vreodată;

7. Voi aveți un bucătar bun în familie sau cunoașteți un 
restaurant unde bucătarul gătește foarte bine? Faceți-i o reclamă, după 
modelul textului pe care l-ați ascultat. Puteți folosi unele dintre expresiile de 
mai jos, precum și dintre cele de la exercițiile 2, 4 și 5. Prezentați în fața clasei 
reclama și, la �inal, votați-o pe cea mai reușită. 


