
LIMBA ENGLEZĂ  

1. RECEPTAREA MESAJELOR TRANSMISE ORAL SAU ÎN SCRIS ÎN DIFERITE 

SITUAŢII DE COMUNICARE  

- Identificarea sensului global al unui mesaj  

- Identificarea semnificaţiei dintr-o conversaţie obișnuită de zi cu zi atunci când interlocutorii 

reformulează sau repetă la cerere anumite cuvinte/expresii 

- Anticiparea elementelor de conţinut ale unui text pe baza titlului / unui stimul vizual  

- Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise  

- Selectarea de informaţii din mai multe texte în scopul îndeplinirii unei sarcini structurate de 

lucru  

- Identificarea de informații cheie din texte autentice  

- Recunoaşterea organizării logice a unui paragraf / text literar  

 

2. PRODUCEREA DE MESAJE ORALE SAU SCRISE ADECVATE UNOR ANUMITE 

CONTEXTE DE COMUNICARE  

- Descrierea (oral / în scris) a unor activităţi cotidiene, obiceiuri  

- Relatarea conţinutului unui film / al unei povestiri, pe baza unui plan de idei dat  

- Redactarea de paragrafe pe o temă de interes  

- Completarea de formulare  

- Redactarea de texte funcţionale simple  

- Relatarea, sub formă de raport scurt, a desfăşurării unei activităţi de grup/ proiect individual/ 

activităţi cotidiene etc.  

 

3. REALIZAREA DE INTERACŢIUNI ÎN COMUNICAREA ORALĂ SAU SCRISĂ  

- Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în cadrul unei discuţii / în mesaje de răspuns  

- Adaptarea formei mesajului la situaţia de comunicare în funcţie de stilul formal/ informal folosit 

de interlocutor  

- Redactarea de scrisori de răspuns în care sunt exprimate păreri despre subiecte legate de 

preocupările tinerilor  

 

4. TRANSFERUL ŞI MEDIEREA MESAJELOR ORALE SAU SCRISE ÎN SITUAŢII VARIATE 

DE COMUNICARE  

- Transformarea mesajelor din vorbire directă în vorbire indirectă  

- Traducerea unor texte funcţionale scurte din limba engleza  

- Sintetizarea sub formă de schemă/ notiţe a conţinutului unui text scris/ mesaj oral 

- Traducerea în limba română a unor texte scurte din domenii de interes  

 
TEME 

 DOMENIUL PERSONAL  

 Relaţii interumane / interpersonale  

 Viaţa personală  

 Universul adolescenţei 

 Stiluri de viaţă în lumea anglofonă din perspectivă sincronică şi diacronică  

 DOMENIUL PUBLIC  

 Ţări şi oraşe – Călătorii  

 Aspecte din viaţa contemporană (sociale, **literare, tehnice, ecologice)  

 Mass-media 

 DOMENIUL OCUPAȚIONAL 

 Dezvoltare personală  

 Activităţi din viaţa cotidiană   

 DOMENIUL EDUCAȚIONAL  

 Viaţa culturală şi lumea artelor (film, muzică, expoziţii)  

 Repere de cultură şi civilizaţie ale spaţiului cultural de limbă engleză şi ale culturii 

universale  

 Texte din literaturile britanică şi americană sau aparţinând ,,literaturii în limba engleză”  



 ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII  

 

Substantivul 

 Pluralul substantivelor (plurale neregulate) şi acordul subiectului cu predicatul  

 Determinarea prin articol 

 Pluralul substantivelor (cazuri speciale) 

Adjectivul 

 Grade de comparaţie 

 Tipuri de adjective şi ordinea adjectivelor 

 Structuri comparative complexe 

Adverbul 

 Formarea adverbelor 

 Comparaţia adverbelor 

Verbul 

 Modalităţi de exprimare a prezentului, trecutului şi viitorului  

 Diateza pasivă  

 Modalitatea: verbe modale la prezent şi trecut  

 Mijloace de exprimare a modalităţii 

Derivarea 

 Sufixe si prefixe 

Sintaxa frazei 

 Concordanţa timpurilor 

 Fraza condiţională şi fraze condiţionale mixte 

 Modalităţi de exprimare a dorinţelor, preferinţelor, regretelor 
 

FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII 

 

A oferi şi a solicita informaţii despre  

 persoane 

 locuri, orientare in spaţiu 

 activităţi zilnice/evenimente 

 vreme, etc. 

A identifica şi a exprima 

 atitudini 

 acord/dezacord 

 accept/refuz 

 opinii 

 motive 

 obligaţii/interdicţii 

 soluţii 
A identifica şi a exprima  

 emoţii 

 dorinţe 

 preferinţe 

 intenţii/planuri 
A formula  

 ipoteze/comparaţii 

 sugestii/sfaturi/recomandări 

 scuze 

 decizii 

 instrucţiuni 

 avertismente 

 

 


