NUME……………………...
Școala………………………

Ediția I – 30 martie 2017
SUBIECTE
1. Care dintre cuvintele de mai jos este scris atât în limba engleză, cât și în limba franceză:
a) possible
b) danse
c) fonction
2. Găsiți echivalentul cuvintelor din fiecare serie în două limbi, la alegere : (primul cuvânt din
serie este scris în limba germană și al doilea în norvegiană) :
a) Drei – tre – __________ / __________
b) Freitag – fredag – ____________ / ___________
c) Raum – rom – __________ / _________
3. Care este traducerea corectă a proverbului Rira bien qui rira le dernier:
a) Quien rie el ultimo rie mejor.
b) He laughs best who laughs first.
c) Qui ride primo ride meglio.
4. Completați fiecare serie de cuvinte : (indicii : este vorba despre 3 grupuri de câte 2 litere și 1
grup de 3 litere ; același grup de litere completează toate cuvintele dintr-un șir)
a) arrangement (germană, franceză și engleză) – arreglo (spaniolă) – ……angiamento
(italiană) – ……anjo (portugheză)
b) sequence (engleză) – secuencia (spaniolă) – ……guito (italiană) – ……quência (portugheză)
c) slip (engleză) – glisser (franceză) – des……zar (spaniolă și portugheză)
d) winner (engleză) – vencedor (portugheză) – vincit…...e (italiană) – ganad…… (spaniolă)
5. Care este traducerea corectă a expresiei comme un poisson dans l’eau :
a) like a cat in water
b) como un pesce in acqua
c) como gato en el agua
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6. În limba italiană, cuvântul pecorella desemnează :
a) un animal

b) o plantă

c) un fel de mâncare d) o boală

7. Cuvântul HOTEL este scris în limba … (bifați toate cele … 7 răspunsuri corecte )
a) română

b) germană

c) engleză

d) portugheză e) spaniolă

g) catalană

h) franceză

i) finlandeză j) turcă

f) bască

8. Proverbul Aquellos son ricos, que tienen amigos se traduce corect :
a) Avoir des amis, c'est être riche.
b) Avoir des aigles, c’est être riche.
c) Tenir des amis, c’est avoir des richesses.
9. Proverbul A buon consiglio non si trova prezzo se traduce corect : (două răspunsuri corecte)
a) Qui prend bon conseil, est près de bien faire.
b) Good advice costs nothing and it's worth the price.
c) A bon conseil on ne trouve pas de prix.
d) If there is to be reconciliation, first there must be truth.
10. Următorul text în limba portugheză : A palavra curiosidade tem origem latina e significa o
desejo de conhecer o novo, de desvendar e experimentar algo diferente, se referă la:
a) originea latină a cuvântului « deșeu »
b) definiția cuvântului « curiozitate »
c) o curiozitate de origine latină
d) curiozitatea de a cunoaște pe cineva
11. Proverbul Morgenstund hat Gold im Mund se traduce corect prin: (două răspunsuri corecte)
a) A golden hat is easy to mend.
b) Les heures du matin ont de l'or en bouche.
c) Un jour magique rend le monde en or.
d) The morning hour has gold in its mouth.

2/7

12. Proverbul Der Hunger kommt beim Essen se traduce corect prin:
a) Appetite cuts while eating.
b) Hungry birds eat many seeds.
c) La fame vien mangiando.
d) La femme vient en mangeant.
13. Care este grupul de două litere care completează cuvintele: uo_ _ (italiană), o_ _s
(portugheză) și hue_ _ (spaniolă) ?
14. Traduceți în limba română următoarele trei titluri din cotidianul El pais (Spania):

15. Traduceți în limba română următoarele trei titluri din Le Monde (Franța):
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16. Traduceți în limba română următoarele trei titluri din Der Spiegel (Germania):

17. Traduceți în limba română următoarele trei titluri din Sapo (Portugalia):
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18. Traduceți în limba română următoarele trei titluri din Corriere della serra (Italia):

19. Completați cuvintele de mai jos astfel încât să obțineți același cuvânt, scris în 6 limbi diferite
(română, germană, spaniolă, portugheză, italiană și franceză). Veți folosi următoarele elemente:
ch (de 2 ori), tt, p, o (de 4 ori), a (de 2 ori), t (de 2 ori), i (de 2 ori) și u:
n___e

n___t

n__t

n___e

n___e

n____e

20. Extrageți câte o literă din fiecare cuvânt din prima coloană, pentru a obține cuvântul cu
același înțeles în limba portugheză: (indiciu: veți extrage două consoane și trei vocale)
Limba italiană

Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Limba portugheză

nuovo
luna
mare
famiglia
sole

21. Modificând doar o literă din fiecare cuvânt din prima coloană, veți obține cuvântul cu același
înțeles în limba portugheză: (indiciu: litera care se modifică este fie ultima, penultima ori
antipenultima din cuvânt)
Limba italiană

Nr.
crt.
1
2
3

Limba portugheză

libro
marito
telefono

22. Cuvântul factitious este în limba _________________ și semnifică:
a) nefiresc

b) fatidic

d) nesimțit

c) factic

23. Cuvântul preachify este în limba __________________ și semnifică:
a) a precipita

b) a predica

c) a deveni prețios
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d) a proiecta la un preț redus

24. Introduceți spațiile necesare pentru ca următoarea frază în limba spaniolă să fie corectă:
Enlosúltimosañoshemospresenciadounatransiciónsinprecedentesennuestrahistoria:datosdediversa
naturalezasobreelcomportamientohumano...
25. Verbul tranzitiv abonar este în limba ________________ și semnifică:
a) a-și face un abonament

b) a îngrășa/a fertiliza

c) a face o faptă bună

26. Cuvântul kalt este în limba ________________ și semnifică:
a) calm

b) rece

c) cald

d) încălțat

27. Cuvântul ajouter este în limba ________________ și semnifică:
a) a ajuta

b) a adăuga

c) a ajusta

d) a extrage sucul din fructe

28. Introduceți spațiile necesare pentru ca următoarea frază în limba germană să fie corectă:
ChuckBerryisttot.DerMusikerChuckBerryistgestorben.Erwar90Jahrealt.ErhatvieleJahrenMusik
gemacht.
29. Introduceți spațiile necesare pentru ca următoarea frază în limba franceză să fie corectă:
Quarantechefsd’Etatetdegouvernement,sixmanifestationsetunrisqueterroristeauplushaut:le25
marsestuncauchemarpourlesforcesdel’ordreitaliennes.
30. În câte limbi poți traduce … TE IUBESC?  (punctajul maxim se acordă pentru 3 traduceri
corecte)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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RĂSPUNSURI
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