
 

Test  2 – Limbă și comunicare – Limba spaniolă   
                                                                                                                                                      Pagina 1 din 9 
EN VI - 2014 
 

CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE 

 

 

EVALUARE NA ŢIONAL Ă  

LA FINALUL CLASEI a VI-a 

2014 

Test 2 

Limb ă şi comunicare - Limba spaniolă 

 

Judeţul/sectorul ....................................................................................................... 

Localitatea ................................................................................................................. 

Unitatea de învățământ…………………………………………………………… 

Numele şi prenumele elevului/elevei ……............................................................... 

..................................................................................................................................... 

Clasa a VI-a .................... 

Băiat    Fată   
 
 
 

 
 
 



 

Test  2 – Limbă și comunicare – Limba spaniolă   
                                                                                                                                                      Pagina 2 din 9 
EN VI - 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

„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 r ăspunde cerin ţelor 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). 
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Bucure şti 

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 dup ă articolul  "București" de pe  Wikipedia) 
 

 

TEXTUL A 
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Madrid es la capital y ciudad más grande de España. Es el tercer municipio más poblado de la 
Unión Europea, después de Londres y Berlín. La ciudad está situada a orillas del río 
Manzanares, en el centro del país, y pertenece a la Comunidad de Madrid. Esta comunidad está 
rodeada por la comunidades autónomas de Castilla y León y Castilla la Mancha.  
 
Las coordenadas de la ciudad son 40°26' latitud Norte 3°41' longitud Oeste y su altura media 
sobre el nivel del mar es de 667 metros, siendo así una de las capitales más altas de Europa. 
 
Madrid está lleno de espacios verdes y parques. El parque del Retiro es el parque más popular 
de Madrid. La Casa de Campo es un enorme parque rural al oeste de la ciudad, la más grande 
de todas las zonas verdes de Madrid. En la Casa de Campo se encuentra un parque de 
atracciones, un zoológico y una piscina pública al aire libre.  
 
Otras atracciones de la ciudad son: El Rastro (uno de los más antiguos mercados al aire libre), 
La Plaza de Cibeles (la plaza y la fuente más famosa de Madrid), la Puerta del Sol (el kilómetro 
cero de España), la Gran Vía (una de las calles más importantes y céntricas de la ciudad). 
 
Madrid es considerado uno de los principales destinos europeos en relación con los museos de 
arte. El más famoso es el Museo del Prado. 
 
Madrid es uno de los destinos más populares y es reconocida en todo el mundo por su gran 
cantidad de atracciones populares.  
 

(Texto adaptado de http://www.directorioespanol.es/madrid-capital-de-e spana/ )  
 

EL TEXTO B 
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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 
A 

TEXT 
B 

AMBELE 
TEXTE 

NICIUN 
TEXT 

1. Textul prezintă capitala României. 

 

    

2. În text este descris un oraş.     

3. Textul oferă informaţii despre capitala Spaniei. 
 

    

4. Textul este selectat dintr-o revistă pentru copii. 
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II.  Subliniază varianta care corespunde informaţiilor din fiecare text. 

• Cele două oraşe prezentate sunt din: România / Spania şi România / Spania / Anglia şi 

România. 

• Bucureştiul este împărţit în: şase sectoare / zece sectoare / patru sectoare / cinci sectoare. 

• Madridul este situat în: Castilla la Mancha / Castilla y León / Comunidad de Madrid / 

Aragón. 

• Sursa informaţiilor despre Madrid este: un site / o revistă / un pliant turistic / o carte. 
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III. Transcrie, din fiecare text, câte două cuvinte care se referă la coordonate geografice.  

cuvinte în limba român ă      palabras en español 

______________________________                      _____________________________ 
 
_____________________________                        _____________________________  
    
IV. Încercuieşte  ADEVĂRAT (A) / FALS (F) sau VERDADERO (V) / FALSO (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  99 
 

2. Piaţa Unirii, Piaţa Universităţii, Piaţa Romană sunt situate în centrul Bucureştiului.     A / F 

Justificare: ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Cod  21  11  12  13  00  99 
 

3. Londres, Berlín y Madrid son las ciudades más pobladas de la Unión Europea.                 V / F 

Justificación: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Cod  21  11  12  13  00  99 
 

4. La Plaza de Cibeles es un objetivo turístico importante de Madrid.                          V / F 

Justificación: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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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 ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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VI. Continúa la siguiente frase utilizando la información del texto B. 

Hay muchas atracciones turísticas en Madrid: _______________________________________ 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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VII. Prezintă într-un enunţ o asemănare între cele două texte.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Utilizarea informaţiilor din texte în pregătirea temei  

„Capitale europene”  
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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.   
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X. Imaginează-ţi că citeşti pe un forum de discuţii despre turism următorul mesaj: 

Hola. Me llamo Ana y tengo doce años. Me gusta 
mucho viajar y conocer lugares nuevos. Este verano voy a viajar junto con mis padres por 
primera vez a Madrid. ¿Qué nos recomendáis visitar?  
 
Răspunde-i Anei în maximum 5 rânduri, utilizând informaţiile din textul B. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

FELICIT ĂRI, AI AJUNS LA SFÂR ŞITUL TESTULUI! 

 MUL ŢUMIM PENTRU PARTICIPARE! 


