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MODEL SUBIECT 

TEST DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ 

- PROBA SCRISĂ – 

LA LIMBA ENGLEZĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A INTENSIV 

28 IUNIE 2021 

 

Timp de lucru: 50 minute 

Total: 100 puncte 

 

Write about your favourite season! Include the following ideas in your composition!  

The pictures can help you. 

 What's the weather like in your favourite season? 

 What do you wear in your favourite season? 

 What can you do in your favourite season? 
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BAREM DE EVALUARE – PRODUCERE DE TEXT 
Test de competenta lingvistică 

– proba scrisă – 
la limba engleză pentru admiterea în clasa a V-a 

cu regim de predare intensiv 
28 iunie 2021 

 
 

Originalitate, creativitate și incadrarea în temă (max. 20 p)  
Textul este original și se incadreaza în temă………………………………………..20 p. 
Textul este relativ original și se incadreaza parțial în tem……. ………. ……10 p.  
Textul este lipsit de originalitate și nu se incadrează în temă…………..…….0 p.  

Coerența textului (max. 10 p) 
Textul este coerent și folosește conectori adecvați………………..........................10 p.  
Textul este lipsit de structura de ansamblu și nu conține secvențe coerente…. 0 p.  

Respectarea numărului de cuvinte (max. 10 p) 
Textul contine numărul de cuvinte cerut (50-75 cuvinte)……………………..10 p.  
Se scad cate 2 puncte la fiecare 10 cuvinte în plus sau în minus față de cele impuse. 

Corectitudinea structurilor gramaticale si lexicale (max. 20 p) 
Textul este realizat inteligibil la nivelul lingvistic cerut (A1) și nu conține greseli gramaticale și lexicale 
foarte evidente ………………………………………………………………………………………20 p.  
Textul este realizat relativ inteligibil la nivelul lingvistic cerut (A1) și conține greseli gramaticale și 
lexicale evidente……………………………………………………………………………….…….10 p.  
Textul este neinteligibil și cu multe greșeli gramaticale si lexicale……………..0 p.  

Scriere corectă (max. 20 p) 
Textul nu prezintă greșeli de scriere …………………………………………………………20 p.  
Textul prezintă greșeli de scriere………………………….…………………………………..10 p.  
Textul conține mari abateri de la scrierea corectă în limba engleză.……..…. .0 p.  

Varietatea vocabularului (max. 20 p) 
Textul conține un vocabular variat, adecvat temei cerute…………………………………20 p.  
Textul conține un vocabular sărac/neadecvat/parțial adecvat temei cerute……..10 p. 
Textul conține structuri lexicale banale sau redundante/neadecvate …………………0 p.  
 
Total: 100 puncte 
 


