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PROBELE DE CONCURS ȘI STRUCTURA SUBIECTELOR 

 

 

Testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei 

limbi moderne de circulație internațională vizează competențele și cunoștințele acumulate în clasele 

a IIIa și a IV-a și constă într-o probă orală și o probă scrisă. 

 

 

PROBA ORALĂ 

 

 

a) Etapa I – lecturarea cu voce tare a unui text în limba modernă. Textul înscris pe biletul de testare 

trebuie să fie selectat din unul dintre manualele alternative pentru clasele a III-a și a IV-a. 

Lecturarea textului este urmată de formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de 

testare,răspunsuri care să dovedească înțelegerea globală și detaliată a textului. 

 

b) Etapa a II -a – realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având  

unul dintre membrii comisiei drept moderator. 

 

Biletele necesare pentru proba orală vor fi elaborate astfel: 

 

• Pentru etapa I – un set de bilete (grupate conform manualelor alternative aprobate de Ministerul 

Educației Naționale) conținând fiecare un text de 50-75 de cuvinte și 2-3 întrebări de verificare a 

înțelegerii globale și detaliate a textului respectiv. Elevul extrage un bilet din setul de bilete care 

corespunde manualului studiat la clasă sau, dacă dorește, din setul care corespunde altui manual. 

• Pentru etapa a II-a – un set de bilete conținând subiecte de interacțiune verbală în conformitate cu 

programa școlară pentru clasele a III-a și a IV-a. Elevii (în perechi numite de comisie) extrag un bilet 

pentru fiecare pereche, pregătesc interacțiunea verbală timp de 3-5 minute și apoi revin în fața 

comisiei pentru a prezenta conversația. 

 

PROBA SCRISĂ - timp de lucru - 1 ORĂ 

Proba scrisă presupune redactarea unui text de 50–75 de cuvinte pe o temă dată, care să demonstreze 

capacitatea de exprimare în scris și însușirea principalelor funcții/acte de limbaj, conform nivelului 

A1 prevăzut de programele școlare pentru clasele a III-a și a IV-a. 

 

Răspunsul candidaților este apreciat cu punctaje cuprinse între 1 – 100, după cum urmează: 

 

PROBA ORALĂ - 75 puncte 

Etapa I - 50 puncte 

Etapa a II-a - 25 puncte 

PROBA SCRISĂ - 25 puncte 


