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MODEL PROBA SCRISĂ 

TEST DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ 

PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PROFIL ENGLEZĂ INTENSIV – 2021 

 

LOOK AT THIS 

PICTURE SHOWING A 

BIRTHDAY PARTY 

Write a composition of 50-

75 words using the details 

given in the image. 

 

 

 

 

 

 

Write about: 

 where the people are 

 what the people are doing 

 what the children are wearing (you can choose one boy and one girl) 

 what/who else you can see in the picture 

You must use the following words in any order you like: celebrate, next to, ballons, fridge, 

birthday cake. 
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BAREM DE CORECTARE 

1. Încadrarea în tema, acoperirea sarcinii de lucru cu informaţiile cerute   (30 puncte) 

 30 p-Conţinutul este complet relevant temei date, acoperind toate cerinţele acesteia, 

descriere vreme, locuri, personaje, acţiuni, alte detalii şi activităţi personale 

 25 p- Conţinutul este în mare parte relevant temei, frazele au o succesiune firească, una 

din cerinţe nefiind acoperită 

 15 p- Conţinutul este parţial relevant temei, acoperind parţial cerinţele acesteia 

 10 p- Conţinutul este puţin relevant temei acoperind minimal cerinţele acesteia 

 3 p-Conţinutul este inadecvat, nu se acoperă cerinţele acestuia 

2. Utilizarea corectă a celor cinci cuvinte date,  în contextul potrivit- 5p (1 p/cuvant) 

3. Organizarea conţinutului de idei        (15 puncte) 

 15 p- Legatura logică completă între paragrafe, cu ajutorul conectorilor, textul are 

introducere, cuprins, încheiere, titlul reflectă conţinutul textului 

 12 p- Legatura logica aproape completă intre paragrafe, cu ajutorul unor cuvinte de 

legatură folosite parţial corect, textul are introducere, cuprins, încheiere, titlul reflectă 

conţinutul textului 

 9 p- Legatura logica parţiala între paragrafe, cu ajutorul unor cuvinte de legatură 

minimale, textul nu are introducere, cuprins, incheiere, titlul reflectă conţinutul textului 

 6 p-Legatura logica minimală între paragrafe, textul nu are introducere, cuprins, incheiere, 

titlul reflectă parţial conţinutul textului 

 3p- Paragrafe fără succesiune logică si fără conectori, textul nu are introducere şi/sau 

încheiere, titlul nu este scris 

4. Folosirea structurilor gramaticale       (15 puncte) 

 15 p- Structuri gramaticale complexe, corect folosite pe tot parcursul textului, fără nicio 

eroare gramaticală 

 12 p- Structuri gramaticale variate, folosite parţial corect pe tot parcursul textului 

 9 p- Structuri gramaticale adecvate, folosite parţial corect pe tot parcursul textului, cu 

multe erori gramaticale 

 6 p- Structuri gramaticale limitate, cu erori care fac întelegerea textului dificilă 

 3 p-Structuri gramaticale folosite incorect, cu erori predominante 

5. Vocabular utilizat          (15 puncte) 

 15 p- O mare complexitate de elemente de lexic, folosite adecvat, cu acurateţe, fără erori 

de scriere a cuvintelor, registru adecvat 

 12 p- Lexic variat, cu câteva erori de scriere 

 9 p- Lexic adecvat, utilizat parţial corect, cu numeroase erori de scriere 

 6 p- Lexic adecvat, cu foarte multe erori de scriere 

 3 p- Lexic minimal adaptat cerinţei, cu erori grave de scriere 

6. Încadrarea în limita de cuvinte şi structura textului       (10 puncte) 

7. Efectul asupra cititorului: originalitatesi impresia creată    (10 puncte) 

 

TOTAL: 100 puncte 
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