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   ................................           pe aspectele   ................     , vei reuși să înveți        

                                     și să ai o notă foarte bună sau un   ................................. 

excelent la examen.

1. Potrivește cuvintele (coloana A) cu de�inițiile lor (coloana B):

2. Folosește cuvintele de mai sus, în ordinea potrivită și cu forma 
cerută de enunț.

CUM E BINE SĂ ÎNVĂȚĂM?

A.
1. e�icient                               
2. esențial
3. a se concentra
4. cali�icativ

B.

a. care constituie partea cea mai importantă

b. indicație dintr-un sistem de notare

c. care produce efectul așteptat

d. a-și îndrepta atenția într-o direcție

a citi – a reciti
....................................
....................................

rapid – ultrarapid
....................................
...................................

cunoscut – arhicunoscut
...................................................
....................................................

solicitat – suprasolicitat 
...................................................
....................................................

3. Construiește cuvinte noi, după model:
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4. Folosește cuvântul potrivit, format după modelul de mai sus 
(Atenție la forma corectă!):

a. modern
b. aglomerat
c. a formula
d. plin

1. În viitor, școala va folosi aparatură ................................ .          
2. Orașele viitorului vor �i ................................................... .
3. Tot ..................................... ceea ce ai scris, vei obține un text mai bun.
4. Când am ajuns, muzeul era ............................................ .

5. Ascultă înregistrarea despre cum e bine să învățăm și alege răspunsul corect:

6. Ascultă încă o dată înregistrarea și spune ce crezi despre informațiile 
ascultate (ești de acord în totalitate, parțial, ai testat aceste metode, crezi că 
sunt sau nu sunt e�iciente etc.).

1. Cercetătorii cred că, prin evidențierea cu altă culoare a esențialului din text,
 a. învățăm mai bine.
 b. nu ne putem concentra atenția pe aspectele subliniate.
 c. nu înțelegem textul în întregime.
 
2. Învățând totul repede înaintea unui test,
 a. reținem pentru o perioadă mai lungă de timp.
 b. ne suprasolicităm mintea.
 c. nu vom obține un rezultat prea bun.

3. Pentru o învățare e�icientă, materialul ar trebui astfel structurat încât să permită
 a. perioade mai scurte de învățare.
 b. pauze mai scurte între perioadele de învățare.
 c. perioade de învățare și pauze scurte.

4. A învăța testându-ne
 a. înseamnă să ne dăm teste din materialul învățat.
 b. este o metodă folosită doar la școală.
 c. constituie o metodă e�icientă de învățare.


