
 

COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ”      MODELE 

 

Testare la limba engleză  

 

PROBA SCRISĂ 

 

Write a paragraph (50-75 words) about your favourite animal. 

Timp de lucru: 1 oră 

 

PROBA ORALĂ 

Etapa I 

Bilet nr. 1 

 

I. Read the text and answer the following questions: 

 

Are you lost? You can use a compass and a map to find your way or to navigate. A compass 

is an instrument that always shows you where the north is. A map is a drawing of a street, a 

city, a country or even the entire world. 

Today we don’t use compasses and maps very often. We use special apps on our mobile 

phones. These apps or mobile applications are actually computer programmes. They use 

satellites to help us find our way. 

 

1. What can you use to find your way or to navigate? 

2. What does a compass show? 

3. What is a map? 

 

Bilet nr. 2 

 

I. Read the text and answer the following questions: 

 

Hi! I am Tom. Here’s what a normal day in my life looks like! 

Every morning, I get up at quarter to seven. I have breakfast, I brush my teeth and then I get 

dressed. I take my dog for a walk at quarter past seven and then I go to school. My classes 

always start at eight o’clock. 



I come home from school in the afternoon. I have lunch at one o’clock and then I do the 

washing up. I do my homework at two o’clock and then I watch TV, listen to music, read a 

book and chat with my friends. On Tuesdays and Fridays I always clean my room at half past 

five. 

 

1. What time does Tom get up? 

2. What does Tom do every morning? 

3. What does Tom do on Tuesdays and Fridays? 

Bilet nr. 3 

 

I. Read the text and answer the following questions: 

 

Hi! I’m Mary. Let’s talk about hobbies! 

I like exercising in my free time. Sometimes I do yoga. My dog Jonesy helps me. Do you 

exercise? What exercises do you do? Every day I go for a long walk with my dog. We walk 

in the park for one hour. The fresh air is really good for me. 

I love watching TV. I watch cartoons and romantic films. Do you watch TV? What do you 

like watching? 

I really like reading. My favourite stories are fantasy stories. At the moment I’m reading a 

book with princesses, witches and flying horses… 

 

1. Who helps Mary do exercise? 

2. What does Mary watch on TV? 

3. What is she reading at the moment? 

 

Etapa II 

Bilet nr. 1 

Talk to each other about friends. 

 

Bilet nr. 2 

Talk to each other about your house or flat. 

 

Bilet nr. 3 

Talk to each other about the activities you do in your free time. 



 

STRUCTURA SUBIECTELOR AFERENTE TESTULUI DE 

COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU 

PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAŢIE 

INTERNAŢIONALĂ 

 

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

unei limbi moderne de circulaţie internaţională vizează competenţele şi cunoştinţele acumulate în 

clasele III şi IV şi constă într-o probă orală şi 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 şi a IV-a. 

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. 

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 

Educaţiei) conţinând fiecare un text de 50-75 cuvinte şi 2-3 întrebări de verificare a înţelegerii 

globale şi detaliate a textului respectiv. Elevul extrage un bilet din setul de bilete care corespunde 

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

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

programa şcolară pentru clasele a III-a şi a IV-a. Elevii (în perechi numite de comisie) extrag un 

bilet pentru fiecare pereche, pregătesc interacţiunea verbală timp de 3-5 minute şi apoi revin în faţa 

comisiei pentru a prezenta conversaţia. 

PROBA SCRISĂ - timp de lucru - 1 ORĂ 

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

capacitatea de exprimare în scris şi însuşirea principalelor funcţii/acte de limbaj, conform nivelului 

A1 prevăzut de programele şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a. 

 


