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ȘTII, RĂSPUNZI ȘI… CÂȘTIGI!

1. cască

3. soarele frige

c a s c ă v a t ă f r i g e s t r a t d e p a r t a j a

2. vată

4. strat de zăpadă

1. Găsiți cuvintele ascunse în șirul de mai jos și scrieți-le pe spațiile libere. 
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2. Demonstrați că știți multe cuvinte găsind imaginea potrivită 
pentru �iecare cuvânt sau expresie de mai jos. 
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3. În �iecare joi, la postul de radio Clujul împreună, de la ora 
19:00, este concursul de cultură generală Știi, răspunzi și câștigi! 
Acum, concursul tocmai a început. Ascultați înregistrarea și alegeți 
varianta corectă. 

4. Concurs! Veri�icați cât de bine ați înțeles textul ascultat,
 făcând un mic test: lucrați în perechi, refaceți întrebările de mai 
jos ordonând cuvintele, apoi răspundeți la ele. Câștigă perechea 
care termină cel mai repede și nu greșește.

 1. Cel mai tânăr concurent are profesia de 
 a. informatician. 
 b. meteorolog. 
 c. geolog. 

2.  Prezentatorul a�lă că toate calculatoarele sunt
 a. bune. 
 b. vândute.
 c. stricate.

3. Norii care aduc ploaia sunt cei de tipul 
 a. Nimbus.
 b. Cirrus.
 c. Cumulus.

4. Anotimpul cel mai puțin uscat este
 a. iarna, pentru că ninge mult.
 b. toamna.
 c. primăvara.

5. Pentru departajare, concurenții mai au
 a. o întrebare.
 b. două întrebări. 
 c. trei întrebări.

6. Ceața este formată din 
 a. gaz.
 b. nori.
 c. particule mici de gheață.

1.     sunt         care          de meteorologi           cunoscute         tipurile de nori    ?

………………………………………………………………………………………………………………………………

2.     cele         capricioase          mai           din an               care            zile           sunt   ?

……………………………………………………………………………………………………………………………….

3.      cu clima           s-a întâmplat           ce          ani            ultimii         în    ?

………………………………………………………………………………………………………………………………

4.       continent         care             cel           de pe Pământ              uscat              mai     ?

………………………………………………………………………………………………………………………………...

          5.     ultima        este           pusă           întrebare      pentru departajare        care    ?

   ……………………………………………………………………………………………………………….
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5. Ce credeți că s-a întâmplat mai departe? Ce au făcut concurenții? 
Dar prezentatorul? Povestiți în câteva propoziții. 

6. Lucrați în perechi! 

7. Lucrați în perechi! 

Elevul A: Ești reporter la un post de radio concurent. Ia un interviu de la unul dintre cei trei 
participanți la concursul Știi, răspunzi și câștigi! A� ă care au fost întrebările pentru el, ce i-a 
plăcut și ce nu i-a plăcut în timpul concursului. 

Elevul B: Ești unul dintre concurenții din această săptămână de la Știi, răspunzi și câștigi!  
Răspunde la întrebările colegului. Spune dacă mai dorești să participi, în viitor,  la acest concurs 
sau la concursuri similare. Argumentează!

a. Pregătiți un set de șase întrebări despre vreme, anotimpuri, locuri cu climă deosebită, accidente 
sau calamități naturale. Apoi, faceți schimb cu colegii din grupa următoare. 

b. Pornind de la textul ascultat, organizați un concurs de cultură generală folosind 
întrebările pe care le-ați primit. Unul din voi e prezentatorul, ceilalți sunt concurenții. 
Câștigătoare e echipa care răspunde corect la toate întrebările. 


