
 

Testarea cunoștințelor de limbă germană în vederea admiterii în clasa 

pregătitoare-germană 

Teme vizate la testarea cunoștințelor de limbă germană:  

 Cum ne prezentăm?  

 Animale domestice / sălbatice  

 Fructe și legume 

 Părţile corpului omenesc  

 Articole de îmbrăcăminte 

 Anotimpurile  

 Unele elemente din mediul înconjurător (pomi/copaci, nori, soare etc.) 

 Culorile de bază 

 Familia mea 

 Casa mea  

 Jucării  

 Obiecte în sala de clasă (inclusiv rechizitele școlare de bază) 

 Activități („Ce faci acasă, la grădiniță, în timpul iernii, primăvara, vara, toamna?” sau 

„Ce fac copiii în imagine?”) 

 Cuvinte care indică poziția spațială (sus, jos, în mijloc etc.) 

 Figuri geometrice de bază (cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi) 

 Cifrele până la 10 

Testarea are următoarea structură: 

a) fișă de lucru - copilul trebuie să deseneze sau să coloreze pe fișă în funcție de cerința 

formulată oral de evaluator; 

b) etapa inițială - captarea atenției printr-un dialog între evaluator și copil în vederea 

cunoașterii reciproce; 

c) descrierea unei  imagini alese de copil - o discuție pe marginea unei planșe de lucru/a unei 

imagini; evaluatorul întreabă, iar copilul formulează răspunsuri în enunțuri scurte;  

d) etapa finală - întrebări formulate oral de evaluator menite să verifice cunoașterea de către 

copil a vocabularului de bază a limbii germane.  

 

În toate etapele anterior menționate ale testării se urmăresc de către evaluatori următoarele 

aspecte lingvistice:  

• înțelegerea corectă a mesajului  

• capacitatea de a se exprima liber  

• disponibilitatea de a formula enunțuri scurte  

• stăpânirea vocabularului de bază. 

 

Testarea de limbă germană se va desfăşura în perioada 27-28 martie 2018. Copiii vor intra la 

testare, în ordine alfabetică. Programarea pe intervale orare se va afişa luni 26 martie 2018 

după ora 18, la avizierul școlii și pe site-ul școlii www.scoala18sb.ro. Rezultatele testării 

cunoștințelor de limbă germană se vor afișa miercuri, 28 martie 2018, după ora 18. 
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