
MODEL     ADMITERE CLASA A V A –INTENSIV ENGLEZA 

 

Testul de competență lingvistică vizează evaluarea competențelor de comunicare într-o 

limbă modernă de circulație internațională şi a cunoştinţelor acumulate de către elevi în 

clasele a III-a și a IV-a şi va consta numai dintr-o probă scrisa, presupunand: 

 

 – INTELEGEREA unui text în limba modernă studiată. Textul înscris pe biletul de 

testare trebuie să fie selectat pe baza programelor școlare pentru clasele a III-a şi a IV-

a, în vigoare, cu respectarea recomandărilor specifice fiecărei limbi moderne (teme 

recomandate și site-uri utile). Lecturarea textului este urmată de formularea de 

răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care să dovedească 

înţelegerea globală şi detaliată a textului citit. 

PRODUCEREA de mesaje scrise se va realize prin elaborarea unui text scurt de 5-7 

randuri, pe o tema data. Inclusa in  programele școlare pentru clasele a III-a şi a IV-a, 

în vigoare. 

Biletele necesare pentru proba scrisa vor fi elaborate astfel:  

 

 Etapa I si etapa a II-a vor fi concentrate intr-un singur examen scris: 

 

 -un set de bilete, conţinând fiecare un text de 50-75 cuvinte şi 3 întrebări de verificare 

a înţelegerii globale şi detaliate a textului respectiv. Totodata, elevii vor avea de elaborat 

o scurta compunere, de 5-7 randuri, pe o tema data. 

 

MODEL subiect : 

 

I. Read the following text:  

 

Autumn is a beautiful season. It is my favourite season because it is not too hot and the 

trees change their colour. The weather is usually warm, but it often rains and the wind 

blows. The leaves change their colour and fall from the trees. The sun shines but it’s not 

hot. In autumn, we go back to school. My parents always buy me a new school bag, 

notebooks, pens, pencils in September. We pick apples from the apple tree in our garden. 

I love autumn. It makes me feel happy.  

 

II. Answer the following questions: 

 

 a. What is the weather like in autumn?  

 

b. Do the leaves change their colour in autumn? 

 

 c. Why does the author love autumn? 

 

 

III. Write a short composition about your Favorite Season. (5-7lines) 

 

     -what season/where you go/weather/favorite activities during this season etc. 



 

• Afișarea rezultatelor finale se va face la avizier și pe site-ul unităţii de învăţământ!!! 

• Contestatiile se pot depune pe 30 iunie,2020,incepand cu 9.00,la secretariatul unitatii 

 

LISTA examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor 

lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu testul de competență 

lingvistică, nivel A1 sau nivel superior pentru admiterea în clasa a V-a cu program 

intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională 


