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Extrase din procedura de organizare şi desfăşurare a probei de verificare a cunoştinţelor
de limbă engleză pentru selecția elevilor care optează pentru clasa a IX-a
specializarea matematică - informatică cu predarea intensivă a limbii engleze
An școlar 2017-2018


Proba se organizează la sediul Colegiului Național ,,Constantin Carabella’’ în data de 05.09.2017.



Elevii care au susținut proba de limba engleză la clasele bilingve și au obținut minim nota 6 (șase) pot
opta pentru clasa de matematică - informatică intensiv limba engleză, fără susținerea probei din data de
05.09.2017.



Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor de limbă engleză se alcătuiesc în conformitate cu
programa şcolară de clasa a VIII-a, pentru limba engleză, ca limbă modernă întâi de studiu (L1).





Examenul de verificare a cunoştinţelor de limbă engleză constă din două probe:
-

Proba scrisă, pentru care se acordă un punctaj maxim de 70 de puncte, din care 10 din oficiu;

-

Proba orală, pentru care se acordă un punctaj maxim de 30 de puncte.

Subiectul pentru proba scrisă va cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea cunoştinţelor de gramatică şi
vocabular (tip text lacunar, alegere multiplă, exerciţii de corectare etc.), conform programei clasei a VIIIa pentru limba modernă întâi de studiu.



Timpul afectat probei scrise este de 60 minute.



Proba orală va fi susținută în aceeași zi, începând cu ora 11 și constă în:
-

descrierea unei imagini/citirea unui text;

-

răspuns la patru întrebări (scrise pe bilet) referitoare la imagine/text: două întrebări de înţelegere
globală, două întrebări de înţelegere în detaliu a textului.



Pentru proba scrisă se pot depune contestaţii, la secretariatul colegiului, în data de 06.09.2017 în
intervalul 9 -10.



Rezultatele finale vor fi afișate în data de 06.09.2017, la avizierul colegiului.



Clasa de matematică-informatică cu predare intensivă a limbii engleze va fi formată cu elevii care au
obținut minim nota 6 (șase) la proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză, în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere.



În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulți elevi cu aceeași medie de admitere, departajarea se va
realiza în funcție de nota obținută la proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză.

