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Nr. 372/ 08.03.2022                  Consiliul de Administrație, 

       Aprobat, 08.03.2022 
 
 

Tematica de examen  

Testul de competență lingvistică, Limba engleză 

în vederea admiterii în clasa a V-a, intensiv limba engleză, anul școlar 2022-2023 

 
 

I.  Conținuturi tematice:  

 
1.  Copilul despre sine: nume, vârstă, adresă, însușiri fizice și morale, îmbrăcăminte, culori,  
      jocuri și jucării, prietenul cel mai bun (descriere); 
2.  Familia: membrii familiei, ocupații, sărbători în familie, mesele zilei; 
3.  Casa: încăperi, mobilă, activități specifice; 
4.  Școala: obiecte școlare, discipline școlare; 
5.  Animale: denumire, caracteristici; 
6.  Vremea: anotimpuri, caracteristici climatice; 
7.  Copilul și lumea înconjurătoare: orașul/ satul; 
8.  Activități: momentele zile, zilele săptămânii, lunile anului, activități curente, activități  
     pentru timpul liber; 

 
II. Elemente de construcție a comunicării 

1. Substantivul: countable and uncountable nouns;  
2. Numeralul - ordinal, cardinal; 
3. Articolul: a/an, the; 
4. Pronumele personal;  
5. Adjectivul  
 -demonstrativ: this, these, that, those 
 -posesiv: my, our, your, his, her, etc.  
 -gradele adjectivului: comparativ, superlativ, etc.  
6. Verbul 
 -timpul prezent simplu (afirmativ, negativ, interogativ); 
 -timpul prezent continuu (afirmativ, negativ, interogativ);  
 -have got/ has got (afirmativ, negativ, interogativ); 
 -to be (afirmativ, negativ, interogativ); 
 -can/ cannot (can’t); 
 -there is/ are (afirmativ, negativ, interogativ); 
7. Determinanți: some, any, many, much, a lot of, etc; 
8. Adverbe de timp (sometimes, always, never, in, on, at etc.); 
9. Prepoziţia de loc (under, next to, etc.);  
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III. Funcții comunicative  

 
1. a saluta și a răspunde la salut; 
2. a se prezenta și a prezenta pe cineva; 
3. a angaja și a încheia un schimb verbal; 
4. a identifica elemente din universul familiar;  
5. a descrie persoane, animale, locuri;  
6. a cere și a da informații;  
7. a localiza persoane, obiecte, acțiuni; 
8. a exprima o dorință; 
9. a face o urare, a felicita;  
10. a propune și a cere cuiva să facă ceva;  
11. a relata activități la prezent;  
12. a exprima ceea ce îți place sau ceea ce nu îți place; 

 
IV. Tematica compunerilor 

 
1.  Write an email to a friend about your weekend activities  
2.  My family  
3.  Describe your best friend  
4.  Describe your favourite animal  
5.  My house  
6.  My favourite food  
7.  My birthday party  
8.  My busy week  
9.  My favourite holiday (Christmas, Easter, etc.)  
10.  My favourite holiday destination 
11.  My school  
12.  My favourite season  
13.  My favourite game 
14.  My favourite book  
15.  About me (name, age, physical description, likes/ dislikes, hobbies)  
16.  My city/ town/ village  
17.  My favourite time of day (morning, afternoon, etc.)  
18.  My favourite day of the week  
19.  My favourite month  
20.  A day in my life (daily activities)  
 

 
 

   DIRECTOR, 
Prof. Dr. Flore Drăgan                         


