


PROBA A 
 

STRUCTURA SUBIECTELOR 
 

LIMBILE FRANCEZĂ, ITALIANĂ, SPANIOLĂ 
 

Clasa a VII-a 
 
 

      I. Întelegerea textului scris: / 30p 
ÎNŢELEGERE DE TEXT/ 70-90 
cuvinte 
Texte informative cu titlu și/sau imagini: 
ex. afişe publicitare;  
cărți de vizită;  
vederi; e-mail;  
anunţuri;  
benzi desenate 

EXPRIMARE SCRISĂ / 80-100 cuvinte 
1. Cărţi postale 
2. Formulare 
3. Scrisori simple  

 

     
 Tipuri de itemi: 

              exerciţii cu alegere multiplă 
              exerciţii de tip adevărat/fals  
              exerciţii de identificare a intrusului 
              exerciţii de alegere a variantei de răspuns corecte (din mai multe posibile) 
              exerciţii de rearanjare a unor propoziţii din text în funcţie de logica acestuia 
      
  II.  Structuri lingvistice / 20p 
2-3 exerciții care să vizeze lexicul, gramatica şi/sau  o funcție comunicativă, de tipul: 

exerciţii de identificare / utilizare a relaţiilor semantice (sinonime/ antonime/ omonime, 
familii de cuvinte); 
- exerciţii de alcătuire de propoziţii; 
- exerciţii de identificare a unor structuri gramaticale; 
- exerciţii de reformulare a unor structuri gramaticale; 
- exerciţii de completare a spaţiilor libere cu cuvinte din textul dat; 
- exerciţii de corespondenţă la nivel de relaţii semantice (antonime şi sinonime) - de ex: 
leagă cuvântul de opusul lui sau leagă cuvântul de cel având acelaşi sens; 
- exerciţii de corespondenţă la nivel de propoziţie (de exemplu: leagă cele două coloane 
pentru a forma propoziţii). 

 
III. Exprimare scrisă/ 50p 
 
 
NOTĂ: 
La Înțelegerea textului scris și Structuri lingvistice se respectă cerințele din CECRL și din 
Referențial pentru nivelul A1+. Exprimarea scrisă va respecta cerințele din aceleași 
documente pentru nivelul A1. 
 
 
 

 



Clasa a VIII-a  
 

I. Întelegerea textului scris:  /30p 
 

ÎNŢELEGERE DE TEXT/ 120-140 
cuvinte 
1. afișe publicitare 
2. anunţuri (din locuri publice; din ziar ; 
site-uri) 
3. orare (ex. mijloace de transport) 
4. pliante, broşuri, ghiduri turistice 
5. articol de presă informativ (fapt divers) 
6. scrisoare personală 

 

EXPRIMARE SCRISĂ / 120-140 cuvinte 
1. Texte funcţionale simple: anunţuri, 
invitaţii 
2. Scrisori personale scurte / e-mail 

 

   
    Tipuri de itemi: 

              exerciţii cu alegere multiplă 
              exerciţii de tip adevărat/fals  
              exerciţii de identificare a intrusului 
              exerciţii de alegere a variantei de răspuns corecte (din mai multe posibile) 
              exerciţii de rearanjare a unor propoziţii din text în funcţie de logica acestuia         
 
      II.  Structuri lingvistice  / 20p            
    2-3 exerciții care să vizeze lexicul, gramatica şi/sau  o funcție comunicativă, de tipul: 

- exerciţii de identificare / utilizare a relaţiilor semantice (sinonime/ antonime/ omonime, 
familii de cuvinte); 
- exerciţii de alcătuire de propoziţii; 
- exerciţii de identificare a unor structuri gramaticale; 
- exerciţii de reformulare a unor structuri gramaticale; 
- exerciţii de completare a spaţiilor libere cu cuvinte din textul dat; 
- exerciţii de corespondenţă la nivel de relaţii semantice (antonime şi sinonime) - de ex: 
leagă cuvântul de opusul lui sau leagă cuvântul de cel având acelaşi sens; 
- exerciţii de corespondenţă la nivel de propoziţie (de exemplu: leagă cele două coloane 
pentru a forma propoziţii). 

III.  Exprimare scrisă / 50p 

 

NOTĂ: 
     La Înțelegerea textului scris și Structuri lingvistice se respectă cerințele din CECRL și din 
Referențial pentru nivelul A2. Exprimarea scrisă va respecta cerințele din aceleași documente 
pentru nivelul A1+. 
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