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ANUNȚ, 

 Pentru examenul de selecție la clasa a V-a –limba engleză  subiectele vor fi întocmite în 

conformitate cu programele aprobate : 

1. Anexa nr 3 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5198/01.11.2004 

Programa școlară pentru clasa a III-a Limba engleză - limba modernă  

2. Anexa nr 2 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3919/20.04.2005 

Programa școlară pentru clasa a IV-a Limba engleză - limba modernă  

 Tipuri de exerciții pentru proba scrisă 

 text lacunar 

 text lacunar cu alegere multiplă 

 text lacunar cu alegere selectivă 

 răspunsuri la întrebări referitoare la informația din text 

 exerciții de tip adevărat sau fals 

 scrierea unui sms 

 asocierea de replici în succesiunea unui dialog 

 identificarea și corectarea greșelilor dintr-o propoziție 

 Structura subiectelor pentru proba orală: 

 Citirea unui text la prima vedere 

 Întrebări din universul familiar 

 

 Pentru examenul de selecție la clasa a Va –matematică subiectele vor fi întocmite în 

conformitate cu programele aprobate: 

 

1.  Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 /02.12.2014  

 

    Pentru verificarea competențelor dobândite la disciplina matematică,  pentru formularea și 

găsirea celor mai eficiente soluţii, pentru  dezvoltarea de argumente şi evaluarea validităţii 

unor argumente se vor avea în vedere și parcurgerea următoarelor conținuturi:  

1. Probleme care se rezolvă prin metoda comparației. 

2. Probleme care se rezolvă prin metoda falsei ipoteze. 

3. Probleme care se rezolvă prin metoda mersului invers. 

4. Probleme care se rezolvă prin metoda reducerii la absurd. 

5. Principiul cutiei ( Dirichlet ). 

6. Probleme de numărare. 

7. Probleme de mișcare. 

8. Probleme de estimare; probleme care se rezolvă prin încercări. 

9. Probleme de organizare a datelor în tabele. 

10.  Probleme de logică şi probabilități 


