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„Capitale europene” constituie tema de discuţie pentru următoarea
activitate. Este o temă care te interesează în mod deosebit şi vrei ca
intervenţia ta să fie una serioasă. Aşadar, cauţi informaţii care să te ajute în
pregătirea temei.
La final, alegi să foloseşti ca sursă de documentare cele două texte de
mai jos: TEXTUL A şi TEXTUL B.
Citeşte textele A şi B şi apoi răspunde cerinţelor propuse.
Cerinţele I - VI urmăresc ce şi cât ai înţeles din textele citite, iar cele
de la VII la X felul în care foloseşti aceeaşi informaţie, în scop propriu
(acela de a realiza o temă).
SUCCES!
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TEXTUL A

Bucureşti
În 1862 Bucureştiul devine capitala țării noastre. De atunci suferă schimbări continue,
fiind centrul scenei artistice, culturale şi mass-media. Între cele două războaie mondiale,
arhitectura elegantă şi elita bucureşteană i-au adus numele de Micul Paris. În prezent, capitala
are acelaşi nivel administrativ ca un judeţ şi este împărţită în şase sectoare.
Este, de asemenea, cel mai mare oraş şi principalul centru politic, administrativ,
economic, financiar, bancar, educaţional, ştiinţific şi cultural din România. Situat în S-SE ţării, la
o altitudine de 60-90 m, pe râurile Dâmboviţa şi Colentina, la 44°25'50" latitudine nordică (ca şi
Belgradul, Geneva, Bordeaux, Minneapolis) și 26°06'50" longitudine estică (ca și Helsinki sau
Johannesburg), oraşul are o suprafaţă de aproximativ 230 km2.
În Municipiul Bucureşti funcţionează 45 de muzee dintre care: Muzeul Naţional de Istorie
Naturală Grigore Antipa, Muzeul Militar Naţional, Muzeul Satului, înfiinţat de profesorul Dimitrie
Gusti, Muzeul Naţional de Artă, deschis în Casa Golescu, Muzeul de Istorie şi Artă al
Municipiului Bucureşti, adăpostit în Palatul Șuțu, Muzeul Ţăranului Român, Muzeul Cotroceni şi
altele.
De asemenea, în zonele centrale ale Bucureştiului se află şi câteva parcuri vechi, dintre
care cele mai importante sunt: Parcul Herăstrău (187 ha), Parcul Cișmigiu (13 ha), Parcul
Tineretului (200 ha) și Parcul Carol (36 ha).
În București își au sediul Parlamentul (Palatul Parlamentului sau Casa Poporului),
Guvernul și Președinția României. De asemenea, își au sediul aici numeroase instituții de
cultură, precum: Academia Română, peste 60 de institute de cercetare, Universitatea, Institutul
Politehnic, Institutul de Medicină, mari biblioteci ca Biblioteca Academiei (circa 8 milioane
volume), Biblioteca Națională (circa 7 milioane volume), Biblioteca Centrală Universitară (circa 2
milioane volume).
În prezent, Bucureştiul a rămas un mare centru cultural şi economico-social al României,
oferind o varietate de posibilități de cazare care includ apartamente particulare, campusuri
universitare și hoteluri. Cele mai aglomerate zone sunt situate în centru – Piața Unirii, Piața
Universității, Piața Romană cu împrejurimile, unde se află și teatre, cinematografe etc.
(Adaptare după articolul "București" de pe Wikipedia)
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LE TEXTE B

Paris, « la Ville Lumière »

Paris est une ville française, la capitale et la principale agglomération urbaine de la
France. Paris est situé dans le département de Paris et la région d'Île-de-France. Île-de-France
est une région qui regroupe huit départements. La ville de Paris est la préfecture de la région
d’Île-de-France. Ses habitants sont appelés Parisiens et Parisiennes. (...)
La ville s'étend sur une superficie de 105,4 km² et compte 2 234 105 habitants depuis le
dernier recensement de la population. (...) À côté de Moscou et de Londres, Paris est l’une des
trois villes les plus peuplées d’Europe. (...)
Située à 33 mètres d'altitude, la ville de Paris a pour coordonnées géographiques:
Latitude: 48° 52' 0'' Nord et Longitude: 2° 19' 60'' Est.
Au milieu de la Seine, l'Île de la Cité est le cœur historique de Paris. La Seine traverse la
ville, plus de trente ponts permettent de franchir le fleuve. La ville est traversée aussi par deux
autres cours d’eau: la Bièvre, entièrement souterraine, et le canal Saint-Martin qui est en partie
souterrain.
Le point zéro des routes de France est une dalle située devant la Cathédrale Notre-Dame
de Paris. Les monuments célèbres qui séduisent les touristes y abondent: la Tour Eiffel, Le Sacré
Cœur, véritable joyau et emblème parisien, l’Opéra-Bastille, la Place de la Concorde, l'Arc de
Triomphe ou la Grande Arche de la Défense. Pour les plus petits il y a aussi Disneyland Paris,
Le « Royaume de Mickey » en Europe, premier parc de loisirs à thème ou bien Parc Astérix, le
seul vrai et unique « Parc Gaulois » d'attraction !
(Source: texte adapté d’après le livre « Au-dessus de Paris » de Pierre Salinger, Éditions
Robert Laffont, 1991)
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Cod

2

1

0

9

I. Bifează, în tabelul de mai jos, căsuţa potrivită pentru a arăta cărui text îi corespunde fiecare
dintre afirmaţiile din stânga.
A
B
C
D
TEXT TEXT AMBELE NICIUN
A
B
TEXTE
TEXT
1. Textul prezintă capitala României.
2. În text este descris un oraş.
3. Textul oferă informații despre capitala Franţei.
4. Textul este selectat dintr-o revistă pentru copii.

Cod

2

1

0

9

II. Subliniază varianta care corespunde informațiilor din fiecare text.
•

Cele două orașe prezentate sunt din: România / Franța și România / Franța / Anglia și
România.

•

Bucureştiul este împărțit în: șase sectoare / zece sectoare / patru sectoare / cinci sectoare.

•

Parisul este situat în regiunea: Normandie / Bretagne / Île-de-France / Côte d’Azur.

•

Sursa informațiilor despre Paris este: o carte / un site / o revistă / un pliant turistic.
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Cod

2

1

0

9

III. Transcrie, din fiecare text, câte două cuvinte care se referă la coordonate geografice.
cuvinte în limba română

mots en français

______________________________

_____________________________

______________________________

_____________________________

IV. Încercuieşte ADEVĂRAT (A) / FALS (F) sau VRAI (V) / FAUX (F), justificând alegerea cu
secvenţe din text.
Cod
21
11
12
13
00
99
1.Muzeul Militar Național funcționează în Palatul Șuțu.

A/F

Justificare:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Cod

21

11

12

13

00

2. Piața Unirii, Piața Universității, Piața Romană sunt situate în centrul Bucureştiului.

99
A/F

Justificare:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Cod

21

11

12

13

00

3. Les Parisiens sont les habitants de la ville de Paris.

99
V/F

Justification:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Cod

21

4. Disneyland Paris est un point d’attraction pour les enfants.

11

12

13

00

99
V/F

Justification:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Cod

21

11

12

13

00

99

V. Subliniază varianta corectă, susţinând alegerea prin valorificarea informaţiilor din textul A.
În primul paragraf al textului A, se precizează că între cele două războaie mondiale Bucureştiul
era/ nu era numit „Micul Paris” datorită ___________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

2

1

0

9

VI. Continue la phrase suivante, en utilisant l’information du texte B.

La ville de Paris se trouve ______________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Utilizarea informaţiilor din texte în pregătirea temei
„Capitale europene”

Cod

2

1

0

9

VII. Prezintă într-un enunț o asemănare între cele două texte.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

2

1

0

9

VIII. Scrie un enunț pe care l-ai folosi într-un pliant turistic pentru a atrage vizitatorii într-unul
dintre oraşele prezentate în cele două texte.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Cod

2

1

0

9

IX. Vrei să realizezi un chestionar pe care să-l aplici colegilor tăi, în clasă, pentru a afla care
sunt destinaţiile lor favorite de vacanţă.
Completează chestionarul de mai jos cu întrebările potrivite, la care colegii tăi trebuie să
răspundă.
ÎNTREBARE

DA

NU

1.
2.
3.
4.
2
1
Cod
X. Imaginează-ţi că citeşti pe un forum de discuţii despre turism următorul mesaj.

0

9

« Salut, je suis Lisa, j’ai 11 ans et j’aime bien les jeux. Je préfère
aussi les dessins animés, surtout les personnages de Walt Disney et j’adore les excursions.
Cet été, mes parents et moi, on va passer les vacances à Paris. Je veux savoir s’il y a une
place là pour jouer avec des enfants de mon âge, tu peux me donner un coup de main? »
Răspunde Lisei în maximum 5 rânduri, utilizând informaţiile din textul B.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI!
MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!
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