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Evaluare Naţională, clasa a VI-a
Test limba şi comunicare

Textul A

„Un telefon mobil sau telefon celular (întâlnit și sub formele substantivizate «un celular», «un mobil») este un
dispozitiv electronic portabil care funcționează fără fir (prin radio) pe baza rețe- lei GSM și este folosit
în general pentru comunicații personale la distanță mare. Telefoanele por- tabile care nu se bazează pe
rețeaua GSM nu trebuie numite «mobile», deși sunt deplasabile.

Miniaturizarea continuă a permis ca în zilele noastre în telefoanele mobile să se mai integreze o serie întreagă de
funcțiuni suplimentare, ca de ex. dictafon, aparat de fotografiat și filmat, aparat de accesat Internetul și
webul, GPS, radio și multe altele, astfel rezultând un nou gen de telefon mobil, foarte «inteligent»,
numit smartphone.

Telefonul a devenit portabil la 20 februarie 1942, când americanul Donald M. Mitchell a cerut elibe- rarea unui
brevet pentru telefonul său mobil, «Radio portabil pentru transmisie și recepție». Dispozi- tivul
transmitea folosind unde scurte, avea o rază de acțiune limitată și cântărea nu mai puțin de 2,5 kg. Au
mai trecut 35 de ani până când telefoanele mobile au început să fie folosite pe scară largă, de oamenii
obișnuiți.

Inventatorul primului telefon mobil este considerat dr. Martin Cooper, fostul manager de sis- tem din cadrul
companiei Motorola. Primul apel de pe un telefon mobil a fost făcut de Cooper la 3 apri- lie 1973. Abia
în 1983 Motorola a prezentat primul telefon mobil comercial din lume, Dyna TAC 8000X.

În ziua de azi, telefonia celulară sau mobilă se bazează pe standardul de comunicații și rețeaua GSM.
Prin contrast, există și sisteme de telefonie fără fir care nu se numesc „mobile”, deși și ele con- tinuă să

funcționeze dacă utilizatorul se deplasează:

- sisteme DECT – pentru distanțe mici de până la cca 30 m, în locuință sau la locul de muncă;
- sisteme bazate pe benzi speciale radio;
- sisteme instalate de ex. pe avioane și vapoare care pentru radiotelefonie folosesc sateliți de
telecomunicații;
- sisteme speciale militare și de poliție.”

Textul B

„Discovery of cell phones is one of the significant technological advancement in recent times.
Their wide use has had a remarkable impact on physical, social, aesthetical, and economic and
health aspects of life. Some of the impacts have contributed positively to the life of human kind,
but still others have influenced negatively on his life. In both developed and developing countries,
cell phones are the main communication tools in all the sectors of the economy. This ranges from
the service sector, transport, and in industries.
The first substantial impact of using cell phones is the ease of communication among people.
Unlike the landlines, mobile phones are portable, and one can use them in whichever location he
or she is as long as there is network coverage.  Most people prefer cell phones to landlines due to
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their convenience and their abilities to send a short message services (SMS). Cell phones enables
business people do their work by maintaining correspondence with customers, suppliers, business
partners and financial institutions. They have also enabled families retain kinship ties especially
due to geographical differences.

The cell phones have made a significant impact on the social life of people. Apart from voice
and text services, some cell phones have cameras, alarm clock, and radio and allow access to the
internet. Youths take advantage of some of these features in a positive manner to organize and
maintain social contacts with friends and relatives. They also heavily utilize social networks such
as Facebook, Twitter and Skype for entertainment. In the recent years, cell phones carry out mobile
money transactions whereby the SIM card is the unique personal identifier. Banks have also made
it easier for their customers to access their accounts, check balances, and receive bank statements
from their phones.

However, cell phones have come with negative effects to people’s lives. One is that cell phones
have influenced interpersonal relationships and social interactions negatively. Cell phones have
increased tendencies of multitasking, a trend responsible for accidents in our roads. This has re-
sulted in violation of social norms as well as being a risk to personal security. Cell phones have
led to social evils such as harassment and bullying of teens, in addition to creating less unity with
families and friends.

Despite the few setbacks observed, humankind has made tremendous strides since the intro-
duction of cell phones. Good management, planning and training, will increase the positive impact
of cell phones in our lives and tremendously ease the life of humankind.”
(adapted from: Impact of Cell Phones on Our Lives, www.skagitchildrensmuseum.org)

I. Bifează, în tabelul următor, căsuţa potrivită pentru a arăta cărui text îi corespunde fiecare dintre afirmaţiile din
stânga:

A Text A B Text B C Ambele texte D Niciun text

1. Textul prezintă avantajele și dezavantajele telefoanelor mobile.
2. Textul evidențiează probleme sociale pe care le pot provoca telefoanele mobile.
3. Textul menționează numele inventatorului telefonului mobil.
4. Textul propune părerea personală a autorului.

II. Încercuieşte varianta de răspuns corespunzătoare informaţiilor din cele două texte:
1. Motivele pentru care folosim telefoane mobile sunt:
a) uşurinţa şi rapiditatea comunicării, economia de timp
b) dorinţa de a ieşi în evidenţă şi de a-i impresiona pe ceilalţi
c) sunt mai ieftine decât telefoanele fixe
d) avem multe de comunicat celorlalţi şi nu mai ştim să vorbim faţă în faţă

2. Primul model de telefon mobil din lume a fost creat de firma:
a) Samsung
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b) Nokia
c) Alcatel
d) Motorola

3. Which is the first substantial impact of using cell phones:
a) the economy of time and money
b) the desire to impress the others
c) the need to talk to the others
d) the ease of communication among people

4. What are the facilities offered by phone mobiles to the bank customers’ :
a) economy of time and money
b) ease of communication among people

c) unlimited access to internet
d) an easier way to access their accounts, check balances, and receive bank statements.

III. Transcrie, din fiecare text, câte două cuvinte care se referă la telefoanele mobile:
Cuvinte în limba română Cuvinte în limba engleză

IV. Încercuieşte ADEVĂRAT (A)/FALS (F) sau TRUE (T)/FALSE (F), justificând alegerea cu secvenţe din text.

1. Toate telefoanele care pot fi deplasate dintr-un loc într-altul se numesc mobile.
2. Inventarea telefonului mobil s-a făcut într-un interval scurt de timp.
3. Cell phones have come with some negative effects to people’s lives.
4. Discovery of cell phones was not very important.

V. Subliniază varianta corectă de răspuns, motivând alegerea pe baza informaţiilor din text. Cele două texte
prezintă avantajele/dezavantajele sau avantajele şi dezvantajele folosirii

telefoanelor mobile.

VI. Continue the sentence using the information given by the text.
Some of the impacts of mobile phones have contributed positively to the life of human kind,
but others ..................................

VII. Potrivit informaţiilor din cele două texte, folosirea telefoanelor mobile are atât avantaje, cât şi dezavantaje.
Precizează un avantaj şi un dezavantaj al folosirii telefoanelor mobile, pe care tu le consideri cele mai importante,

valorificând informaţiile din cele două texte.
VIII. Formulează ideea comună a celor două texte, referitoare la impactul telefoanelor mobile în viaţa oamenilor.

IX. Explică de ce ideea comună a celor două texte poate fi susţinută cu ajutorul secvenţei:
Discovery of cell phones is one of the significant technological advancement in recent times.

X. Precizează argumentul care ţi-ar convinge părinţii să-ţi cumpere de ziua ta ultimul şi cel mai sofisticat model
de telefon mobil, în loc de o colecţie de cărţi.


