Testarea la limba engleză pentru clasa a V-a, intensiv
 va avea loc vineri, 1 septembrie 2017, ora 09.00
 pentru clasa cu predare intensivă a limbii engleze sunt 30 de locuri
 candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului primar, examene
cu recunoaştere internaţională (Cambridge: YLE Movers/ Flyers) pot
solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene
cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă engleză pentru admiterea în
clasele a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze; dacă
certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă
lingvistică egal sau superior nivelului A1 (conform grilei CEFR), elevii
primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă engleză
pentru admiterea în clasele a V-a cu program intensiv.
 Elevii care solicită înscrierea în clasa cu predare intensivă a limbii
engleze vor depune o cerere la secretariatul unității școlare în acest sens
până la data de 28 august 2017.
 Elevii care solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la
examene cu recunoaştere internaţională (Cambridge: YLE Movers/
Flyers) cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă engleză pentru
admiterea în clasele a V-a cu program intensiv de predare a limbii
engleze vor aduce la secretariatul unității școlare certificatul/ diploma
obținută în urma promovării unui asemenea examen și o copie a
acesteia până la data de 28 august 2017.
 testarea va cuprinde următoarele probe de evaluare (total 100 p.)



proba scrisă (60 de minute) – 60 puncte
probă orală (3 – 5 minute/ candidat) – 30 puncte
 scurtă prezentare despre sine – 10 p.
 prezentare pe o temă dată, cf. temelor menţionate în programă –
10 p



 participarea cu întrebări simple și răspunsuri scurte la
interacțiuni verbale simple (dialoguri) – 10 p
se acordă 10 puncte din oficiu.

Punctajul minim de promovare a testării este de 60 de puncte. Elevii care au
promovat testarea la limba engleză vor fi admiși în clasa a V-a cu program intensiv
de predare a limbii engleze, în ordine descrescătoare a punctajelor obținute, în
limita celor 30 de locuri alocate.
 tematica pentru testare:
(cf. programei şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a,
aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3919 / 20.04.2005)
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
Gramatică
 Substantivul
numărul singular/ plural regulat şi neregulat
 Articolul
a/ an; the
 Pronumele
personal în nominativ
 Adjectivul
calificativ
posesiv singular/ plural
demonstrativ singular/ plural
 Numeralul
cardinal (1-20)
 Verbul
to be, timpul prezent (afirmativ, negativ, interogativ)
to have, timpul prezent (afirmativ, negativ, interogativ)
can, may, must
structuri specifice: there is/ there are
imperativul
timpul prezent simplu (forma afirmativă)
timpul prezent continuu (forma afirmativă), (interogativă, negativă)
timpul viitor (cu will)


Adverbe
de timp (now, every day, tomorrow)



Prepoziţii
de loc (under, to, near, between, over, across, above, at, in, on)



Conjuncţii
uzuale (and, but, or)

ORGANIZARE TEMATICĂ
- Copilul despre sine: nume, sex, vârstă, însuşiri fizice şi morale, părţile corpului,
îmbrăcăminte, culori, jucării şi jocuri
- Familia: membrii familiei, ocupaţii, sărbători în familie, hrana
- Casa: încăperi, mobilă
- Şcoala: obiecte şcolare, activităţi specifice
- Animale: denumire, caracteristici
- Vremea: anotimpuri; caracteristici climatice
- Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul (clădiri) , cumpărături
- Activităţi: activităţi curente, activităţi pentru timpul liber, momentele zilei, anotimpuri
- Lumea fantastică: personaje de basm, desen animat, film
- Cultură şi civilizaţie: nume şi prenume tipice, cântece şi poezii, nume de oraşe
FUNCŢII COMUNICATIVE
1. a saluta şi a răspunde la salut
2. a se prezenta şi a prezenta pe cineva
3. a angaja şi a încheia un schimb verbal

4. a identifica elemente din universul familiar
5. a descrie persoane, animale, locuri
6. a cere şi a da informaţii (de ordin personal, despre mediul înconjurător)
7. a localiza persoane, obiecte, acţiuni
8. a mulţumi şi a răspunde la mulţumiri
9. a propune şi a cere cuiva să facă ceva
10. a relata activităţi (la prezent şi la viitor)
11. a exprima ceea ce îţi place şi ceea ce nu îţi place
12. a exprima capacitatea mentală şi fizică
13.
14.
15.
16.
17.
18.

a exprima o dorinţă
a face o urare, a felicita
a se scuza şi a răspunde la scuze
a propune şi a cere cuiva să facă ceva
a exprima o stare fizică
a formula şi a accepta o invitaţie

