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PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE
STUDIU AL LIMBII ENGLEZE

OBIECTIVE
CAPACITATEA DE RECEPTARE A MESAJULUI ORAL
Pentru a promova proba de limba engleză, elevul va fi capabil :
1. să identifice semnificația unor enunțuri simple, referitoare la universul imediat;
2. să reacționeze adecvat la diferite tipuri de mesaje orale.

CAPACITATEA DE EXPRIMARE ORALĂ
Pentru a promova proba de limba engleză elevul va fi capabil :
1. să producă răspunsuri scurte și întrebări simple în contexte familiare sau de necesitate
imediată;
2. să folosească corect structuri gramaticale.

CAPACITATEA DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS
Pentru a promova proba de limba engleză elevul va fi capabil :
1. să alcătuiască un text despre sine, despre persoane sau despre activități din universul imediat.
2. să folosească corect structuri gramaticale;
FUNCTII 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 si a da informații(de ordin personal, despre mediul înconjurător);
7. a localiza persoane, obiecte, acțiuni;
8. a exprima o dorință;
9. a face o urare, a felicita;
10. a se scuza și a răspunde la scuze;
11. a propune și a cere cuiva sa facă ceva;
12. a relata activități la prezent;
13. a exprima ceea ce iți place si ceea ce nu iți place.
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ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII:
Substantivul

numărul plural; plurale neregulate
substantive numărabile/nenumărabile;
cazul genitiv
Numeralul
cardinal (1-20)
Adjectivul
demonstrativ (singular si plural)
posesiv( singular si plural)
gradele de comparație;
Pronumele
Pronumele personal
Pronumele și adjuctivul pronominal posesiv
Some/any
Verbul
prezent continuu (afirmativ, negativ, interogativ)
prezent simplu(afirmativ, negativ, interogativ);
can, must;
there is/there are;
Prepozitia de loc
between, over, across, above, at, in, on.
Prepozitia de timp in, on, at
Pronumele
și who, what, which, whose, where, when, how, how many, how much, why.
adverbele
interogative

Temele pentru proba scrisă și pentru etapa a II-a, proba orală
1. Seasons and the weather
2. Daily routines
3. Free time activities
4. Hobbies
5. Native town
6. House and rooms
7. Describing a person
8. Family and friends
9. Favourite toy
10. Pets
11. A letter from holiday
12. Favourite imaginary character
13. Favourite cartoon character
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