
                                               PROGRAMĂ EXAMEN CLASA A V-A LIMBA ENGLEZĂ 

Detalieri tematice 

1. Familie 

2. Prieteni 

3. Petrecerea timpului liber 

4. Activități preferate 

5. Rutina zilnică 

6. Obiceiuri în familie 

7. Sărbători importante: Crăciun, Paște, ziua mea, ziua mamei, ziua tatălui 

8. Cadoul preferat 

9. Casa mea  

10. Camera mea 

11. Orașul meu 

12. Personajul de desen animat preferat 

13. Meseria preferată 

14. Disciplina de studiu preferată 

15. Anotimpuri și activități specifice  

16. Sportul preferat 

17. Animale de la fermă 

18. Animale de companie 

19. Descrierea vremii 

20. Mesele zilei 

21. Mâncarea preferată 

22. Programul de televiziune preferat 

 

Funcții comunicative 

 

 Redactarea de mesaje simple despre sine/ despre alții  

 Cererea și oferirea de informații referitoare la casă, familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri  

 Redactarea de mesaje simple, familiare date prietenilor, familiei 

 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj sau item din detalieri tematice 

 Scrierea unei felicitări de ziua cuiva sau pentru o sărbătoare 

 Scrierea unui scurt e-mail sau unei vederi/ cărți poștale unui prieten/membru de familie despre 

oricare din itemii din detalieri tematice 

 

NB     Oricare din textele scrise de la capitolul funcții comunicative având ca subiect oricare din punctele 

din aria tematică de mai sus se realizează după un plan dat. 

 

Elemente de construcţie a comunicării 

 Substantive: plurale regulate și neregulate 

 Exprimarea posesiei cu ‘have got/ has got’afirmativ, interogativ, negativ; răspunsuri scurte 

 Numărul și genul substantivelor; 

 Prezentul simplu al verbului ‘to be’, afirmativ, interogativ, negativ; răspunsuri scurte 

 Articolele nehotărâte a/an; 

 Adjective descriptive: big, small, short, tall etc. 

 Adjectivele posesive (my, your, his, her, its, our, their); 

 Prepozițiile de loc (on, in, in front of, next to, behind, between, at, to;) 

 Exprimarea existenței cu ‘there is/ there are’; afirmativ, interogativ, negativ; răspunsuri scurte 

 Some/ any, no; 



 Much/many/a lot of/ a little/ a few 

 Exprimarea abilității cu ‘can/ cannot’ 

 Prezentul continuu afirmativ, interogativ, negativ; răspunsuri scurte 

 Prezentul simplu afirmativ, interogativ, negativ; răspunsuri scurte 

 Exprimarea a ceea ce îți place și a ceea ce nu îți place (I like/ I love/ I don’t like + ING verb); 

 Prezentul simplu + every day/ year, always, usually, often, sometimes, rarely, never 

 Prezentul continuu + now/ today; 

 Pronumele personal; 

 Adjectivul/Pronumele demonstrativ: This / that / these / those 

 Posesia cu 's 

 Gradele de comparatie ale adjectivului 

 Întrebări cu wh-: who, when, where, what, why 

 


