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Carte de exerciții

Hello
English!



Total puncte: 

6

My family
Când întâlneşti o persoană nouă, este posibil să vrei să i-o prezinţi familiei tale. 
Foloseşte următoarele propoziţii. Mai întâi va trebui să completezi spaţiile libere cu 
acele cuvinte care ţi se par potrivite. 

1.ex
er

ci
ți

u
l

This is my .......................... .  His .............................. is Ben.  

He is wearing a  ................................... .

3     puncte

_
3

Total 
sect,iune

Ce relație există între tine și această persoană? Cu ce este îmbrăcat băiatul?

Familia mea



Total puncte: 

Foarte bine      Bine      Insuficient

Cum mă descurc?

7

Come to my house!  
Vino la mine acasă!

This is my .......................... .  Her .............................. is Mary.  

She is wearing a ................................... .

3     puncte

1     
punct 

fiecare

2.ex
er

ci
ți

u
l

3.ex
er

ci
ți

u
l

_
5

Total 
sect,iune

_
3

Total 
sect,iune

_
11

Ce relație există între tine și această persoană? Cu ce este îmbrăcată fata?

Pronumele

I – eu   you – tu    he – el     
she – ea    we – noi    they – ei, ele

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

is my sibling.

............................ are 

standing over here.

Care este pronumele corect?

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

are my best friend.

Care este pronumele corect?

.................. am wearing a T-shirt.

Care este pronumele corect?

........................ are all over there.

Care este pronumele corect?Care este pronumele corect?



Total puncte: 

1      punct

2     puncte

10

Opposites 
În această pădure, animalele te ajută să înveţi cuvinte noi, precum şi opusele lor. 
Foloseşte cuvintele corecte pentru a completa propoziţiile următoare.

The deer is .................................... 

The mouse is 

.....................................the leaf.

 

The ladybird is ........ 

top of the stone.The hedgehog is  ........  .............. 

1      punct

1      punct

1.ex
er

ci
ți

u
l _

5
Total 

sect,iune

Variante: low down – under – big – on 
               (jos – sub – mare – pe)

Variante: low down – under – big – on 
               (jos – sub – mare – pe)

Variante: low down – under – big – on 
               (jos – sub – mare – pe)

Variante: low down – under – big – on 
               (jos – sub – mare – pe)

Cuvinte opuse



Total puncte: 

Foarte bine      Bine      Insuficient

Cum mă descurc?

11

The owl is the

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

Out and about

The owl is ...................  ............ 

The caterpillar is    

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

 

 

The squirrel is 

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

Completează următoarele enunţuri 
utile pentru a compara diverse lucruri. 
Acestea sunt cuvintele care lipsesc.
 

The bird is inside 

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

the squirrel is outside.

 

The caterpillar is

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

than the deer.

The bird is.......................... 

1      punct

1      punct

2     puncte

1      punct

2.ex
er

ci
ți

u
l

3.ex
er

ci
ți

u
l _

3
Total 

sect,iune

_
5

Total 
sect,iune

1     

punct 
fiecare

_
13

Variante: high up – inside – outside – small 
                 (sus – înăuntru – afară – mic)

Variante:
high up – inside – outside – small 

(sus – înăuntru – afară – mic) Variante:
high up – inside – outside – small 

(sus – înăuntru – afară – mic)

Variante:
high up – inside – outside – small 

(sus – înăuntru – afară – mic)

smaller  

 but

highest

mai mic 

dar, însă

cel mai sus

Pe afară (cu treabă)


