TESTARE LIMBA ENGLEZA – CLASA A V-A
Conform OMEN nr. 4797/31.08.2017 privind organizarea şi funcţionarea claselor cu predare a
unei limbi moderne în regim intensiv şi potrivit prevederilor din PROCEDURA nr.
30891/14.05.2018 privind organizarea şi desfăşurarea testului de competenţă lingvistică pentru
admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi de circulaţie internaţională,
vă aducem la cunoştinţă următoarele:
Admiterea în cele două clase a V-a cu predare a limbii engleze în regim intensiv se va
desfăşura marţi, 19 iunie 2018, pentru toţi elevii care au solicitat înscrierea în aceste clase,
fără echivalarea Certificatelor lingvistice obţinute anterior. Programarea pentru proba orală şi
distribuirea în săli pentru proba scrisă vor fi afişate cu 24 de ore înainte de susţinerea testului.
Testul de competenţă lingvistică la limba engleză vizează competenţele şi cunoştinţele acumulate
în clasele a III-a şi a IV-a, astfel:
PROBA ORALĂ:
Partea I – lecturarea cu voce tare a unui text în limba engleză, selectat din unul dintre manualele
aprobate pentru clasele a III-a şi a IV-a, urmată de formularea unor răspunsuri la 2-3 întrebări
care vizează înţelegerea globală şi detaliată a textului.
Partea a II-a – realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având unul dintre
membrii comisiei drept moderator.
PROBA SCRISĂ:
Redactarea unui text de 50-75 de cuvinte pe o temă dată, care să demonstreze cunoştinţele şi
competenţele specifice nivelului A1 prevăzut de programele şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a.

NOTĂ:


Proba scrisă va începe la ora 9.00. Candidații vor fi prezenți în săli începând cu ora 8.30,
având asupra lor carnetul de elev.



Proba orală va începe la 10.30 și se va desfășura conform programării afișate cu 24 de
ore înainte.

MODEL PROBA ORALĂ:
Partea I (50p)
A. Read the following text aloud:
Helping your parents in the kitchen is fun! You can make simple things like sandwiches, or try
interesting recipes from your grandmother’s cookbook. You learn about fruit and vegetables,
meat and other ingredients. Cooking can help you improve your Math results! When you cook,
you need to count and measure the ingredients, then work out how much time it takes for the
food to be ready. You also learn how to cut the ingredients into different shapes.
B. Answer the following questions:
1. What can you do in the kitchen to have fun?
2. What do you learn when cooking?
3. How can cooking improve your Math results?
Partea a II-a (25p)
In pairs, talk together about your hobbies.
MODEL PROBA SCRISĂ (25p):
Write about your family in 50-75 words.

