
STRUCTURA TESTULUI DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU 

ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU 

PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL LIMBII ENGLEZE 

 

 

 

 

 

 

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 III și 

IV și constă într-o probă scrisă. 

 

 

 

 

PROBA SCRISĂ - timp de lucru – 50 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. 

 

 

 

Prin clasă cu predare a limbii engleze în regim intensiv se înțelege acea clasă 

din învățământul preuniversitar în care limba engleză se studiază într-un număr 

de 4 ore săptămânal (patru ani de studiu) conform Planului-cadru de învățământ. 

 

 

În învățământul gimnazial, la clasele cu predare a limbii engleze în regim 

intensiv, se susține lucrare scrisă semestrială (TEZĂ) la limba engleză, 

începând din clasa a VII-a. 

 

 

Conform ORDIN-ului nr. 3.691 din 19 aprilie 2021 pentru completarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a 

unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de 

învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale nr. 4.797/2017    

 

 

 



       Testul de limba engleză presupune redactarea unui text (compunere/ 

scrisoare) 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. 

 

 

 

Tematica probei scrise: 

 

 

1. Introduce Yourself 

 

2. My Family 

 

3. Flat/House 

 

4. Daily Routine 

 

5. Hobbies 

 

6. Birthday Party 

 

7. Best Friend 

 

8. My Pet 

 

9. Favourite Season 

 

10. School 

 

11. Holidays 

 

12. Trips 

 

13. Weekend Activities 

 

14. My Favourite Film/Cartoon Character. 

 

 

 

 

 

 



GRAMMAR STRUCTURES 

 

 

1. NOUNS & DETERMINERS 

 

    • Plurals: regular and irregular forms 

    • Articles: the, a, an, zero 

    • Possession with ’s 

    • much/many, a lot of, some/any 

 

2. PRONOUNS 

 

    • Personal Pronouns (I, you, he ...) 

    • Demonstrative Pronouns (this, that ...) 

    • Possessive Pronouns (mine, yours ...) 

 

3. ADJECTIVES 

 

    • Comparative and superlative forms 

    • Possessive adjectives (my, your ...) 

     

4. NUMERALS 

 

    • Cardinal & Ordinal Numbers 

 

5. THE VERB 

 

   • the verbs ‘to be’& ‘have got’ (affirmative, negative, interrogative) 

   • Present Simple Tense (affirmative, negative, interrogative) 

   • Present Continuous Tense (affirmative, negative, interrogative) 

   • Present Simple vs Present Continuous 

   • Modals (can, may, must) 

   • There is/there are  

 

6. ADVERBS 

 

• Adverbs of time (now, in this moment) 

• Adverbs of frequency (always, ever, never etc.) 

 

7. PREPOSITIONS 

 

   • Prepositions of place (on, under, in, next to, in front of) 

   • Prepositions of time (at, in, on) 



VOCABULARY 

 

 

• Copilul și lumea înconjurătoare: numele, vârsta, naționalitatea, însușiri  

fizice și morale, părțile corpului, îmbrăcămintea, jocuri 

 

• Familia: membrii familiei, ocupația lor, sărbătorile în familie (Crăciunul 

și Paștele), alimente, rețete de bucătărie 

 

• Animalele: animale sălbatice și domestice, caracteristici 

 

• Școala: activități specifice, obiecte necesare, mobilier, orar 

 

• Casa și orașul: încăperi, mobilă; clădirile din oraș, mijloace de transport, 

cumpărături 

 

• Activitățile cotidiene: activitățile din timpul zilei, activitățile din week-end 

sau din timpul liber 

 

• Vremea: anotimpurile, caracteristicile fiecărui anotimp, lunile anului 

 

• Personaje preferate din basme sau din desene animate 

 

 

 

    

     

 

    

 

 

 

 


