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FORMAT TESTARE LIMBA ENGLEZA 

 

    DATA TESTARII: 12 IUNIE 2021 
 

PROBA SCRISĂ – elaborarea unui text pe o temă accesibilă vârstei – 25puncte 
 

PROBA ORALĂ 
 

Etapa I – lectura cu voce tare a unui text care respecta programa scolara 

și formularea de raspunsuri la întrebări care testează înțelegerea acestuia-50 puncte 

Etapa a II-a – dialog în perechi pe o temăa ccesibilă vârstei– 25 puncte 
 
 

TEMATICA PENTRU PROBA SCRISĂ 
 

1. My family 

2.  My house/flat 

3. My pet/favourite animal 

4. My favourite season 

5. 

 

My hobby 

 

 
6.                  My best friend 

 
NOTĂ:Formatul testării este cel prevăzut de Ministerul Educației, conform 
Procedurii   NR.32530/27.05.2019 
 

EXRAS DIN PROCEDURA 
    

 
Biletele necesare pentru proba orală vor fi elaborate astfel: 

 

 Pentru etapa I – un set de bilete conținând fiecare un text de 50-75 cuvinte și 

2-3 întrebări de verificare a înțelegerii globale și detaliate a textului 

respectiv. 

 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. 
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PROBA SCRISĂ –timp de lucru-1 ORĂ  (60 minute)     

 

Proba scrisă presupune redactarea unui text de 50–75 cuvinte pe o temă dată și 

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. 

 

 In Anexa 2 la Procedura de organizare a testarii, veti gasi tipul certificatelor 

Cambridge si punctajul necesar, precum si conditiile echivalarii acestora cu 

testul de competenta lingvistica. 
 

SUGESTII ÎN  VEDEREA  PREGĂTIRII  ELEVILOR 

 
-Repetarea noţiunilor de vocabular şi gramatică parcurse la clasă, efectuarea 

temelor. 
-Întocmirea şi repetarea unor texte pe tematica anunţată, în special dacă există 

dificultăți în a crea spontan un text scris în limba engleză și /sau la ortografie și 
gramatică. 

-Exersarea lecturii cu voce tare a textelor. 
-Repetarea cuvintelor folosite în întrebări (who, what, how, where, when, how 
often, how much, how many, why,etc.) și formularea de răspunsuri scurte 

 
*** În situația în care, din considerente de siguranță, Ministerul Educației va 
decide ca testarea să conțină DOAR proba scrisă, subiectele pot fi mai complexe pt 
a totaliza 100 p, însă cunoștințele și competențele de limbă vizate vor fi aceleași. 
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MODELE DE SUBIECTE 

 

PROBA ORALĂ – LECTURA TEXTULUI ȘI RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRI 

 

Read the text bellow and answer the questions: 

 

My cousin’s name is Julia. She lives in the city. There is a swimming pool 

next to her house, but her school is far. There are lots of shops and supermarkets in 

her street. There is a café behind her house and Julia goes there at the weekend 

with her family.  

There is a market in front of her house. There are a lot of fruit. She likes 

eating watermelons and mangoes, but she doesn’t like grapes. She likes vegetables. 

 

 

1. What buildings can we find near Julia’s house? 

2. What does she do at the weekend? 

3. What does she like eating? 
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Read the text bellow and answer the questions: 

 

I'm Violet Green a 22-year-old student. My friends call me Letty. I'm quite 

tall, I've got  blonde wavy hair and green eyes. I think my nose is a bit big, but  

I like my oval face. I usually wear a top or a sweatshirt with a pair of jeans. I 

prefer casual clothes. When I have an exam I generally wear a dress or a suit.  

What can I say about my personality? I'm determined and hardworking. I like to 

know from which options I can choose. I always try to find out the best way to 

reach my goal, so I'm moderate, too. I'm loyal, nice and helpful, as well. 

 

1. What does Violet like about her appearance? 

2. What does she wear when she has an exam? 

3. Name two of Violet’s qualities. 

 

ETAPA II  - DIALOG IN PERECHI 

Talk together about SCHOOL.   

1. When do you start school?  

2. What’s your favourite subject? Why? 

3. Is there a subject you don’t like?  

4.  Which do you prefer, Maths or  History?  

5. What time do you finish school?  

6. Which is the easiest subject?Why  

7. What do you usually do during the break? 

8. Which is the most difficult subject? Why? 

9. What does your deskmate look like? 

10. Describe your schoolbag! 

 


