
PRECIZĂRI 

PRIVIND SUSŢINEREA PROBELOR DE APTITUDINI ŞI 

CUNOŞTINŢE PENTRU CLASA A V-A  

CU PREDARE INTENSIVĂ A LIMBII ENGLEZE  

 

 

Clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne se organizează în 

conformitate cu prevederile din “Regulamentul claselor cu program intensiv de studiu al 

unei limbi moderne de circulaţie internaţională şi al claselor cu program bilingv", 

conform O.M. Nr. 5166/1998 şi în baza Precizărilor ISMB nr. 6248-02.05.2006: 
 

Criteriile de selecţie a candidaţilor vor cuprinde: 

 

A. calificativele anuale din clasele a III-a şi a IV-a la disciplinele:  

 

1) limba engleză 

2) limba română 

3) matematică 

4) purtare 

 

Pentru fiecare calificativ anual obţinut în clasele a III-a şi a IV-a fiecare candidat va 

primi un număr de puncte conform grilei standard din ANEXA 1. 

 

    B. punctajul realizat în urma susţinerii testului la limba engleză 

   

 

 Media de admitere se calculează conform punctului C din ANEXA 1. 

 

 

Probele testării vor evalua deprinderile şi cunoştinţele acumulate în clasele a III-a 

şi a IV-a şi cuprind:  

 

PROBA SCRISĂ 

 

Redactarea unui text de 50-75 de cuvinte care să demonstreze însuşirea 

principalelor funcţii/acte de limbaj, conform programelor şcolare pentru clasele a III-a 

şi a IV-a. Durata acestei probe, cu subiect unic, va fi de o oră. 

 

 



PROBA ORALĂ 

 

ETAPA I - lecturarea cu voce tare a unui text în limba engleză selectat din 

manualul de clasa a IV-a. Lecturarea textului va fi urmată de formularea de răspunsuri 

la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare, care să dovedească înţelegerea globală şi 

detaliată a textului citit. 

 

ETAPA II - realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având 

unul din membrii comisiei drept moderator. Elevii (în perechi numite de comisie) vor 

extrage câte un bilet pentru fiecare pereche, vor pregăti interacţiunea verbală şi vor 

reveni în faţa comisiei pentru a prezenta conversaţia. 

 

  

La încheierea probelor de testare se va afişa punctajul total obţinut de elevi 

defalcat pe etrape, precum şi rezultatul final al selecţiei candidaţilor, cu menţiunea 

ADMIS/RESPINS. 

 

La proba orală a testului nu se admit contestaţii. 

La proba scrisă, contestaţiile se vor depune în termen de 24 de ore de la afişarea 

rezultatelor. 

 

 

Înscrierile pentru testare se fac în perioada 21 mai 2012 – 8 iunie 2012, pe bază 

de cerere tip, adresată directorului şcolii care organizează testarea, avizată de directorul 

unităţii de învăţământ de la care provine elevul. Cererile vor fi făcute disponibile prin 

intermediul doamnelor învăţătoare ale claselor a IV-a. 

 

Graficul testării la limba engleză va fi afişat după aprobarea acestuia de către 

Inspectoratul şcolar. 

 

 

Informaţiile necesare examenului sunt prezentate atât la avizierul şcolii cât şi 

accesând site-ul şcolii la adresa http://www.scoala1-sfintiivoievozi.ro 

 

 
 

 

           Comisia, 

 

 

 


