Precizări în legătură cu testul de competențe lingvistice, în vederea admiterii în
clasa a V-a, cu predarea intensivă a limbii engleze, an școlar 2020-2021
Testul de competențe lingvistice se organizează și desfășoară în conformitate cu OMEC nr.
4461/04.06.2020 și cu Procedura internă elaborată la nivel de colegiu.
Data și ora testului: luni, 29 iunie 2020, cu începere de la ora 9,00.
Durata testului: 50 minute.
Candidații vor fi prezenți la școală cel târziu la ora 8,30 și vor respecta prevederile privind
asigurarea securității sanitare: dezinfectarea mâinilor, schimbarea măștii, verificarea temperaturii
(maximum 37,3˚) etc.

I. ELABORAREA SUBIECTELOR
Subiectele testului se elaborează la nivelul programei de limba engleză de clasa a IV-a, de către o
comisie constituită la nivelul colegiului.
II. STRUCTURA SUBIECTELOR
Testul va structurat pe subiecte conținând exerciții cu itemi obiectivi, cu scopul de a se verifica
nivelul cunoștințelor de vocabular, gramatică și ortografie.
Tipuri de exerciții posibile:
- multiple choice cloze – exerciţiu care presupune completarea spațiilor libere cu un cuvânt ales din
4 cuvinte date;
- open cloze – exercițiu care cuprinde un text cu spații libere, în care trebuie introdus cuvântul care
se potrivește în context (cuvintele care se potrivesc în spațiile libere nu sunt date în prealabil);
- right verbal form – a) exerciţiu care presupune folosirea corectă a timpului verbal, la forma
afirmativă, interogativă sau negativă, după caz; b) exerciţiu care presupune alegerea variantei
corecte din 3-4 construcţii verbale date;
- transformation exercise – exerciţiu prin care se cere trecerea unei propoziţii afirmative la forma de
negativ sau interogativ;
- questions to a given word/phrase – exerciţiu care presupune construirea unei întrebări la care un
cuvânt sau un grup de cuvinte reprezintă răspunsul;
- text comprehension – exerciţiu care presupune citirea unui text şi demonstrarea că textul a fost
înţeles, prin alegerea răspunsului corect (Adevărat/Fals – True/False);
- spot and correct the mistake – exerciţiu de identificare a unei greşeli (de vocabular, gramatică,
ortografie) și corectarea acesteia.
III. DESFĂŞURAREA TESTULUI
Candidaţii se vor aşeza la pupitre, în ordine strict alfabetică, conform listei afişate la sala/sălile de
clasă, respectând distanța impusă în procedură, adică de 2 m între ei. Fiecare candidat se va legitima
cu carnetul de elev cu fotografie (vizat la zi) sau, în cazul candidaților care provin de la școli unde
au urmat programul step by step, cu o legitimație eliberată de școală care să conțină și fotografie.

Instrumentele de scris acceptate sunt pix sau stilou cu pastă sau cerneală albastră. Se recomandă ca
subiectele să se rezolve mai întâi pe ciornă şi apoi să fie trecute pe foaia tipizată. Subiectele
rezolvate doar pe ciornă nu se iau în consideraţie.
IV. EVALUAREA
Lucrările vor fi evaluate conform baremului pe subiecte, afișat la sfârșitul testului. Punctajul maxim
este de 100 puncte, din care 10 puncte se acordă din oficiu. Rezultatul final se transformă în notă
prin împărțirea la 10 a punctajului obținut. Se consideră că testul este promovat dacă nota obținută
este de minimum 6,00. Sunt declarați admiși candidații care au ocupat primele 30 de locuri, în
ordinea strict descrescătoare a notelor.
V. CONTESTAŢIILE
Eventualele contestații se trimit la adresa e-mail calistrat_hogas@yahoo.com, în termen de 24 de
ore de la anunțarea rezultatelor.
Nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin
creștere sau descreștere.

VI. DEPARTAJAREA
Dacă pe ultimul loc sunt candidați cu aceeași notă, departajarea se face în funcție de subiectul
căruia i s-au atribuit cele mai multe puncte.
VII. ÎNSCRIEREA
Înscrierile se fac în perioada 2-25 iunie 2020, prin completarea și semnarea olografă a cererii
postate pe site, după care aceasta va fi transmisă electronic pe adresa de e-mail
calistrat_hogas@yahoo.com.
NOTĂ: La acest tip de clasă a V-a, elevii studiază limba engleză 4 ore pe săptămână, față de
celelalte clase a V-a, la care, prin planul de învățământ, limba engleză se studiază doar 2 ore pe
săptămână. Toate celelalte discipline de învățământ și numărul de ore pe săptămână sunt identice cu
cele de la o clasă a V-a cu program normal de studiu. Ca a doua limbă străină, elevii pot opta pentru
limba germană, limba franceză sau limba spaniolă. Se va studia limba străină pentru care au optat
majoritatea celor admiși.

