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1. Conţinuturile tematice evaluabile sunt următoarele:  
a) a saluta şi a răspunde la salut 

b) a se prezenta şi a prezenta pe cineva 

c) a angaja şi a încheia un schimb verbal 

d) a identifica elemente din universul familiar 

e) a descrie persoane, animale, locuri 

f) a cere şi a da informaţii 

g) a localiza persoane, obiecte, acţiuni 

h) a exprima o dorinţă 

i) a face o urare, a felicita 

j) a se scuza şi a răspunde la scuze 

k) a propune şi a cere cuiva să facă ceva 

l) a relata activităţi: la present 

m) a exprima ceea ce îţi place sau ceea ce nu îţi place 

 

2. Elementele de construcţie a comunicării vizate pentru testare sunt următoarele:  
a) descrierea simplă (de obiecte, a locuintei, etc.) 

b) relatarea la prezent 

c) prezentare de activități generale / obișnuite 

d) inițierea și menținerea unui schimb verbal 

e) executarea unor indicații de orientare 

f) completarea de formulare 

g) a relata activităţi: la present 

h) a exprima ceea ce îţi place sau ceea ce nu îţi place 

 

3. Elementele de construcţie a comunicării vizate pentru testare sunt următoarele:  
a) Substantivul-numărul singular/plural 

b) Numeralul - cardinal (1 - 20)  
c) Adjectivul-demonstrativ (singular şi plural), posesiv (singular şi plural)  
d) Verbul-timpul prezent continuu (afirmativ, negativ, interogativ); timpul prezent simplu (afirmativ, 
negativ, interogativ)  
e) Verbe modale-can, must  
f) Prepoziţia-de loc (between, over, across, above, at, in, on) 

 

 Proba scrisă vizează evaluarea competenţei de producere de mesaje scrise și constă în 

redactarea unui paragraf de minim 30 de cuvinte pe o temă dată cât şi stăpânirea vocabularului şi a 

structurilor gramaticale prin exerciţii de completare şi / sau cu alegere multiplă. 
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