
Întâlnirea de marți, 16.04.2013, Școala Gimnazială Nr. 4 Bistrița 

1. Fiecare școală va trimite câte o propunere de subiecte pentru cele 4 secțiuni: 

a. Clasa a VII-a, 1-2 ore/ săptămână 

b. Clasa a VII-a, 3-4 ore/ săptămână 

c. Clasa a VIII-a, 1-2 ore pe săptămână 

d. Clasa a VIII-a, 3-4 ore pe săptămână 

2. Structura subiectului va fi: 

I. Grammar – 50% 

II. Reading comprehension – 25% 

III. Writing – 25% 

a) Pentru subiectul de gramatică, structura subiectului va fi: 

� Fill in the gaps with the right form of the verb in brackets....(tenses) 10 propoziții = 10 p 

� Word formation (stem on the right)     10 propoziții = 10 p 

� Underline the correct word....(2 choices)     10 propoziții = 10 p 

� Correct the mistakes       10 propoziții = 10 p 

� Rephrase           5 propoziții = 10 p 

b) Pentru Reading comprehension: 

• 1-2 ore/ săptămână: 

� True/ False/DK 

� Multiple choice 

• 3-4 ore/ săptămână: 

� True/ False + justify your choice 

� Multiple choice 

� Make questions for the underlined words in the text 

c) Pentru writing: 

VII 1-2 ore – writing guided paragraphs  80-100 cuvinte, ±10% 

VII 3-4 ore – narrative     120-150 cuvinte ±10% 

VIII 1-2 ore – informal letter    80-100 cuvinte, ±10% 

VIII 3-4 ore – narrative    120-150 cuvinte ±10% 

3. Listele de participanți vor fi trimise până miercuri, 17.04.2013, ora 16, pe adresa 

danea_daniela@yahoo.com în formatul: 

NR. 
CRT. 

NUMELE ȘI 
PRENUMELE 
ELEVULUI 

CLS. NR. 
DE 
ORE 

NUMELE ȘI 
PRENUMELE 
PROFESORULUI 

ȘCOALA DE 
PROVENIENȚĂ 

OBS. 

       

       

4. Propunerile de subiecte vor fi trimise până vineri, 19.04.2013, ora 16, pe adresa 

danea_daniela@yahoo.com. 

5. Rugăm participanții să fie prezenți marți, 23.04.2013, ora 12, la Școala Gimnazială Nr. 4 

Bistrița, clădirea B, în sălile repartizate și afișate la intrare. Concursul va începe la ora 12.10. 

6. Concursul durează 2 ore. 

 

Inspector de specialitate pentru limbi moderne    Director, 

Prof. Lupșan Viorelia      prof. Danea Daniela 


