
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA PENTRU TESTUL DE DIFERENŢĂ LA CLASA A IX-A , 

UMAN/ FILOLOGIE- INTENSIV LIMBA ENGLEZĂ 

Sesiunea iulie 2021 

 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII: 

 
 

Substantivul 

pluralul substantivelor (plurale neregulate, cazuri speciale), genul substantivului, cazul 

genitiv (‘s)  

Articolul  
articolul zero / omisiunea articolului  
cazuri speciale de folosire a articolului  

Adjectivul 

tipuri de adjective, comparativul dublu, ordinea adjectivelor  
Verbul  

modalităţi de exprimare a prezentului, trecutului şi viitorului (+ timpurile verbale aferente)   
modalitatea: verbe modale, mijloace de exprimare a modalităţii  

Adverbul 

formarea adverbelor, comparaţia adverbelor şi comparativul dublu  
Fraza condiţională 

fraza condiţională de tip 1,2, 3, fraze condiţionale mixte  
Afirmaţia, interogaţia, negaţia    
Acordul subiectului cu predicatul   
Întrebări disjunctive 
 
 
 

VOCABULAR  

 TEME 

- DOMENIUL PERSONAL: Relaţii interumane / interpersonal, Viaţa personala 

(alimentaţie, sănătate, educaţie, activităţi de timp liber) Universul adolescenţei 

(cultura, arte, sport), Stiluri de viaţă în lumea anglo-saxonă  

- DOMENIUL PUBLIC: Ţări şi oraşe – Călătorii, Aspecte din viaţa contemporană 

(sociale, literare, tehnice, ecologice) Mass-media 
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- DOMENIUL OCUPAŢIONAL: Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul 

professional, Activităţi din viaţa cotidiană 

- DOMENIUL EDUCAŢIONAL: Viaţa culturală şi lumea artelor (film, muzică, 

expoziţii), Repere de cultură şi civilizaţie ale spaţiului cultural de limbă engleză şi ale 

culturii universal 

 ELEMENTE DE VOCABULAR: idioms, collocations, fixed phrases, phrasal verbs 
 

TIPURI DE I EXERCIŢII RECOMANDATE  
 

1. Reading 

 

- exerciţii de identificare 

- exerciţii de discriminare 

- exerciţii de verificare a înţelegerii sensului global dintr-un text  

- exerciţii de operare cu fragmente de texte / texte de informare sau literare 

(ordonare în ordinea logică a desfăşurării unor evenimente) 

2. Use of English 

 

- exerciţii  cu alegere multiplă (multiple choice) 

- exerciţii de completare a timpului verbal corespunzător 

- exerciţii de completare a unui text lacunar (fill-in) 

- exerciţii de completare cu un cuvânt derivat (word-formation) 

- exerciţii de reformulare (rephrase) 

3. Writing 

- exerciţii de redactare: paragraf, rezumat, eseu structurat 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

 Acklam, R., Grace, A., Going for Gold Upper Intermediate, Pearson Education Longman 
 
 



 

 

 

PROGRAMA PENTRU TESTUL DE DIFERENŢĂ LA CLASA A X-A , 

UMAN/ FILOLOGIE- INTENSIV LIMBA ENGLEZĂ 

Sesiunea iulie 2021 

 

 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII: 

 

Substantivul: Pluralul. Genul substantivului. Cazul genitiv (toate tipurile) 

Adjectivul: Tipuri de adjective. Ordinea adjectivelor. Comparaţia intensivă 

Articolul: Articolul zero / omisiunea articolului.  Cazuri speciale de folosire a articolului 

Verbul: Infinitivul, participiul, gerunziul. Modalităţi de exprimare a prezentului, trecutului şi 

viitorului. Utilizarea verbelor modale pentru realizarea funcţiilor comunicative prevăzute. 

Prepoziţii 

Conjuncţii 

Determinanţi 

Pronumele (sistematizare) 

Sintaxa: Diateza pasivă. Diateza activă. Discurs direct, discurs indirect. Construcţii infinitivale, 

participiale, gerundivale. Fraza condiţională. Fraze condiţionale mixte. 

 

 

 

 

VOCABULAR:  

1. Formarea de cuvinte cu sufixe şi prefixe 

2. Idiomuri corelate cu temele recomandate mai jos:  

 

DOMENIUL PERSONAL : Relaţii interpersonale.  Viaţa personală (stil de viaţă, strategii de studiu, 

comportament social). Universul adolescenţei (cultura, arte, sport)  
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DOMENIUL PUBLIC : Aspecte din viaţa contemporană (sociale, economice, politice, istorice, 

culturale, educaţionale, ecologice, strategii de utilizare a resurselor).  Democraţie, civism şi drepturile 

omului.  Mass-media 

DOMENIUL OCUPAŢIONAL : Activităţi din viaţa cotidiană. Aspecte legate de profesiuni şi de 

viitorul profesional.  Texte referitoare la aspecte teoretice ale specialităţii. Texte referitoare la aspecte 

practice ale specialităţii  

DOMENIUL EDUCAŢIONAL : Viaţa culturală şi lumea artelor (arte vizuale, arte interpretative).  

Descoperiri ştiinţifice şi tehnice. Repere de cultură şi civilizaţie ale spaţiului cultural de limbă engleză 

şi ale culturii universale 

 

TIPURI DE EXERCIŢII RECOMANDATE: 

 

A. READING: 

- exerciţii de cu alegere multiplă 

- introducerea paragrafelor in text 

- exerciţii de identificare de informaţii 

- exerciţii de selectare de detalii specifice dintr-un text 

 

B.  USE OF ENGLISH: 

- exerciţii de cu alegere multiplă (multiple choice) 

- exerciţii de completare a timpului verbal corespunzător 

- exerciţii de completare a unui text lacunar (fiil-in) 

- exerciţii de completare cu un cuvânt derivat (word-formation) 

- exerciţii de reformulare (rephrase) 

 

C. WRITING: redactare de paragraf pe diverse arii tematice, descriere, scrisoare funcţională 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Obee, B., Evans, V., Upstream Upper Intermediate, Express Publishing 

2. Jackie Newbrook, Judith Wilson, Richard Acklam Limba engleză L1 FCE Gold Plus,  Pearson 

Education Longman 

 



 

 

 

PROGRAMA PENTRU TESTUL DE DIFERENŢĂ LA CLASA A XI-A , 

UMAN/ FILOLOGIE- INTENSIV LIMBA ENGLEZĂ 

Sesiunea iulie 2021 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII: 

1. Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive defective de număr, substantive 

colective 

2. Adjectivul: comparaţia intensivă, structuri care utilizează comparativul 

3. Articolul: articolul zero, omiterea articolului, cazuri speciale de utilizare a articolului 

4. Numeralul: numerale ordinale, numerale fracţionare, numerale multiplicative 

5. Verbul: timpuri verbale; diateza pasivă, vorbirea directă şi indirectă; verbe modale; 

construcţii cu infinitivul şi cu participiul, funcţii sintactice ale participiul trecut; verbe cu 

particulă 

6. Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, mărime şi aproximare; grade de comparaţie 

7. Cuvinte de legătură: prepoziţii de loc, de timp, de poziţie, de mişcare; conjuncţii; locuţiuni 

8. Sintaxă: ordinea cuvintelor; fraza condiţională; corespondenţa timpurilor; vorbirea  

directă / indirectă 

VOCABULAR: 

1. Formarea de cuvinte cu sufixe şi prefixe 

2. Idioms 

3. False Friends  

TIPURI DE EXERCIŢII RECOMANDATE: 

A. READING: 

- exerciţii de cu alegere multiplă 

- introducerea paragrafelor in text 

- exerciţii de identificare de informaţii 

- exerciţii de selectare de detalii specifice dintr-un text 

B.  USE OF ENGLISH: 

- exerciţii de cu alegere multiplă (multiple choice) 

- exerciţii de completare a timpului verbal corespunzător 

- exerciţii de completare a unui text lacunar (fiil-in) 

- exerciţii de completare cu un cuvânt derivat (word-formation) 

- exerciţii de reformulare (rephrase) 

C. WRITING: descrieri, texte funcţionale- scrisoare, chestionar, proces verbal, C.V 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Virginia Evans, Lynda EdwardsV., Upstream Advanced, Express Publishing 
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2. Nick Kenny, Jacky Newbrook, Richad Acklam Limba engleză L1 CAE Gold Plus Pearson 

Education Longman prin PREMS Librexim 
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