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TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ 

pentru 

ÎNSCRIEREA ÎN CLASA A V-A LA CLASELE CU PREDARE  

ÎN REGIM INTENSIV A LIMBII ENGLEZE 

 

 

Tematica pentru proba scrisă și pentru etapa a II-a a probei orale 

1. Introduce yourself 

2. My family 

3. My flat/house/room 

4. Daily routine 

5. Hobbies 

6. My holiday 

7. My best friend 

8. My pet/ My favourite animal 

9. My favourite season 

10. A day at school 
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MODELE DE SUBIECT 

 

I. PROBA SCRISĂ constă în redactarea unui text de 50-75 de cuvinte. Timp de lucru: 60 de 

minute. Punctajul maxim pentru proba scrisă este de 25 de puncte. 

 

Variantă de subiect 

Write about your best friend in 50 – 75 words.   (25 de puncte)                  (timp de lucru: 60 min.) 

 

II. PROBA ORALA constă în două etape: 

ETAPA I – lecturarea cu voce tare a unui text, urmată de formularea de răspunsuri la 3 

întrebări înscrise pe bilet.  Punctajul maxim este de 50 de puncte. 

Variantă de subiect 

Read the text aloud and answer the questions:  

Dear Tom,  

Hello. How are you? Let me tell you about my best friend, Bill. Bill is nine years old and he goes 

to my school. We are in the same class. Bill is tall and slim. He’s got short dark hair and green 

eyes. Bill’s favourite subject is Maths and he’s really good at sports, too! In his free time, Bill 

plays football. What about you? Please write and tell me about your best friend.  

Bye for now, George 

1. Who is George’s best friend? 

2.  How old is he?  

3.  What does he do in his free time? 

 

ETAPA II – realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată. Punctajul maxim 

este de 25 de puncte. 

Variantă de subiect 

In pairs speak about your daily routine. 


