PROBA ORALĂ
Proba scrisa – 60 puncte
Proba orala – 30 puncte
Oficiu – 10 puncte

I. Citiți textul următor și răspundeți la întrebări: (5p x 3 = 15p)
Dear Jerry,
Kathy, the kids and I are on holiday and we are having the time of our lives.
The weather is perfect – hot and sunny. We are staying at a fantastic hotel
next to the sea. I am relaxing by the pool and enjoying a delicious fruit juice.
Kathy is swimming and the children are making a sandcastle.
See you when we get back,
Jack
1. What is the weather like?
2. What is Jack drinking?
3. What are the children doing?
II. Descrieți imaginea (unde se află oamenii, ce fac și cum sunt îmbrăcați,
cum este vremea, ce anotimp credeți că este). (15p)
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Precizări :
1. Fiecare elev va alege un bilet de examen, se va așeza într-o bancă din
clasă și va avea aproximativ 15 minute la dispoziție pentru a-și
formula răspunsul. După aceea, el va fi examinat de comisie.
2. Subiectele vor fi alcătuite pe baza Programei școlare pentru limba
engleză – clasa a IV-a.

SURSA: https://www.scribd.com/document/352795195/Admitere-Cl-v-a-Proba-Orala-20141-Doc-1

REZOLVARI

I. Citiți textul următor și răspundeți la întrebări:
1. What is the weather like?
(The weather is) hot and sunny.
2. What is Jack drinking?
(Jack is drinking) a delicious fruit juice.
3. What are the children doing?
The children / they are making a sandcastle.
II. (Se da o anumita imagine). Descrieți imaginea (unde se află oamenii,
ce fac și cum sunt îmbrăcați, cum este vremea, ce anotimp credeți
că este).
Model:
A.The people are on holiday at the seaside. They are wearing their swimsuits
and they are sunbathing. The weaher is hot and sunny. I think it’s summer.
B. The people are riding the bicycles. They are wearing coats and scarves.
The weather is windy and cloudy. I think it’s autumn.
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