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CONCEPŢIA LUCRĂRII. Această culegere de teste de limba română a fost 

concepută pe de o parte ca material auxiliar în pregătirea cursanţilor, pe de altă parte 

ca instrument de (auto)evaluare. 

Ca matererial auxiliar de învăţare a limbii, cartea îl pune pe cursant în faţa 

rezolvării unor sarcini de comunicare cotidiene, pregătindu-l să le rezolve rapid şi 

eficient. De aceea, frecvent am optat pentru grupări tematice. Textele şi imaginile 

oferă informaţii despre societatea românească, ajutându-l pe cursant să dobândească 

abilităţi de comunicare în situaţii tipice. Pentru a facilita procesul de învăţare, 

informaţia dată şi informaţia cerută sunt interconectate, în sensul că pentru rezolvarea 

sarcinilor de lucru cursantul se poate sprijini în mare măsură pe informaţia conţinută 

în texte şi imagini. Puternic ancorate în actualitatea românească, testele au un caracter 

informativ şi formativ. Din acest punct de vedere, cartea oferă profesorilor un ghid 

pentru desfăşurarea orelor de limba română, iar studenţilor un spaţiu de antrenament 

pentru „a trăi în limba română”. 

Ca instrument de (auto)evaluare, testele au fost realizate în conformitate cu 

grila de autoevaluare din Paşaportul lingvistic european. Cursantul este pus în situaţia 

de a conştientiza gradul în care poate interacţiona cu vorbitorii nativi ai limbii, 

producând enunţuri corecte cu un scop comunicativ clar, într-o situaţie concretă de 

comunicare, respectiv gradul în care poate participa la conversaţie în calitate de 

ascultător atent şi activ, dând interlocutorilor un feed-back relevant. Evaluarea se face 

deci dintr-o perspectivă comunicaţională: se evalueză nu gradul de însuşire a unor 

reguli de exprimare în limba română, ci abilităţile individului de a comunica efectiv în 

limba română în spaţiul culturii române.  

Grila de (auto)evaluare este concepută pe trei niveluri principale - nivelul A, 

nivelul B, nivelul C - corespunzătoare în mare nivelurilor tradiţionale începători, 

medii, avansaţi. În cadrul fiecărui nivel există două subdiviziuni (A1, A2 ; B1, B2 ; C1, 

C2 ), marcând, în fapt, o diferenţă de grad de cunoaştere a limbii în cadrul fiecărui 

nivel de bază. Conceput în felul acesta, sistemul de evaluare permite o cuantificare 

mai exactă a abilităţilor comunicative ale cursantului. Accentul se mută dinspre 

tradiţionalul ce ştie studentul spre ce ştie să facă studentul folosind o anumită limbă. 

În cadrul nivelului A se pune accentul pe (auto)testarea capacităţii de a produce 

enunţuri corecte şi acceptate, recunoscute ca atare de vorbitorii nativi, permiţând 

cursantului o relaţionare minimă în cadrul societăţii; între subnivelul A1 şi subnivelul 

A2 există diferenţe legate de: numărul temelor de discuţie la care poate participa 

cursantul; gradul de structurare a mesajelor produse sau corect interpretate de cursant 

în calitate de vorbitor, respectiv ascultător; gradul de predictibilitate a participării la 

interacţiune (vorbitorii pot interacţiona în situaţii în care secvenţele discursive au grad 

mare de predictabilitate, atunci când sensul poate fi dedus relativ uşor din context, iar 

mesajele au o stuructură relativ fixă). În cadrul nivelului B (auto)testarea se axează în 

special pe verificarea capacităţii cursantului de a produce cu succes diverse acte de 

vorbire, adecvate unui număr lărgit de teme: a afirma, a descrie, a povesti, a ruga, a 

impune, a întreba, a promite, a-şi lua angajamente, a-şi exprima emoţiile şi 

sentimentele etc. Comparativ cu nivelul A, gradul de predictibilitate şi pre-structurare 

scade, cursantul trebuind să demonstreze abilităţi de adaptare la tema şi modul de 

comunicare impuse de interlocutor. În cadrul nivelului B, subnivelul B1 este nivelul -  

prag, marcând momentul în care vorbitorul poate interacţiona cu interlocutorul, altfel 

spus stăpâneşte mecanismele comunicării interpersonale; subnivelul B2 corespunde 



deprinderii de către vorbitorul non-nativ, în plus, a abilităţilor de comunicare 

instituţională, comunicare publică, comunicare mass-media, implicând abilităţi 

crescute de organizare globală a textului scris şi vorbit. Nivelul C se focalizează pe 

componenta perlocuţionară a limbajului, deci (auto)testarea are în vedere în special 

abilităţile cursantului de a controla efectul pe care mesajul său îl are asupra 

interlocutorului; abilităţile de comunicare se apropie de cele ale vorbitorului nativ 

educat, care se exprimă fluent şi nuanţat, are un set de cunoştinţe culturale împărtăşite 

cu interlocutorii, este capabil să distingă între diverse scopuri comunicative, să 

recurgă la patternuri eficiente de structurare a mesajului, să frazeze interesant, 

original, adecvat stilistic, să rezolve eficient prin limbaj toate problemele cu care se 

confruntă, să obţină vizibilitate prin limbaj. În concluzie, în acord cu grila de 

(auto)evaluare din Paşaportul lingvistic european, testele pe care le propunem 

evaluează capacităţi de comunicare în limba română. 

Atât ca material auxiliar de predare/învăţare a limbii române, cât şi ca 

insturment de (auto)evaluare, cartea se bazează pe o concepţie modernă, 

comunicaţională, cu o accentuată componentă culturală. 

 

DESCRIEREA LUCRĂRII. Cartea cuprinde 67 de teste grupate pe niveluri de 

competenţă comunicativă. Pentru a surprinde mai bine continuum-ul comunicativ, 

evoluţia cursantului, procesul de interiorizare a abilităţilor de comunicare, gradul în 

care autoevaluarea abilităţilor comunicative corespunde unei evaluări externe 

obiective, am optat pentru o structurare pe cele trei niveluri de bază: A, B, C. 

Distincţiile A1/A2, B1/B2, C1/C2 sunt operate prin punctajul alocat fiecărei sarcini de 

lucru. 

Fiecare test este structurat în acord cu tipul de competenţe vizate în grila de 

autoevaluare a Paşaportului lingvistic european: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUM SE FOLOSEŞTE CARTEA. Cartea poate fi folosită ca material în procesul de 

predare/învăţare pentru fixarea cunoştinţelor, pentru exersarea competenţelor; poate fi 

folosit un test integral sau pot fi folosiţi itemi din diverse teste, care se leagă direct de 

scopul didactic al orei. De asemenea, culegerea poate fi folosită ca instrument de 

autoevaluare şi autocunoaştere: cursantul rezolvă testele pentru a-şi da singur seama 

de competenţele pe care le are sau pentru a identifica problemele de comunicare cu 

care se confruntă şi pe care trebuie să le înlăture prin exerciţiu. În fine, fiecare test 

poate fi folosit de profesor ca instrument de evaluare formativă sau sumativă în cadrul 

cursurilor de limba română. 

 

 

1. Înţelegerea textului 

a) Înţelegerea textului oral (ascultare şi înţelegere) 

b) Înţelegerea textului scris (citire şi înţelegere) 

 

2. Interacţiunea verbală 

a) Participarea la dialog 

b) Producerea unui monolog 

 

3. Redactare de text 

 



DESPRE AUTOARE. Autoarele acestui volum sunt cadre didactice universitare la 

Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, cu calificare ştiinţifică în domeniul 

limbii române şi al comunicării, cu pregătire psihopedagocică şi preocupări în 

domeniu, cu experienţă în predarea limbii române ca limbă străină. 

 

Oana Chelaru Murăruş este lector la Catedra de Limba Română a Facultăţii de 

Litere şi director executiv, din 2005, al Cursurilor de Vară de limbă şi civilizaţie 

românescă organizate la Sinaia de Universitatea din Bucureşti. Predă cursuri de 

stilistică, istoria limbii române literare, sociolingvistică. A fost profesor invitat la 

departamentul de limba română al Universităţii din Amsterdam (1996-1999) şi al 

Universităţii din Pisa (2001-2003) şi evaluator pentru limba română la Institutul de 
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în limba română”, publicată la Editura Universităţii din Bucureşti în 2005. A 

participat la grantul de cercetare “Predarea / învăţarea limbii române ca limbă străină” 
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Universităţii din Anvers (1998) şi al Universităţii din Amsterdam (2000). Este 

autoarea volumelor Cum se scrie un text (2000/2002/2005), Întrebarea. Teorie şi 

practică (2002), (co)autoare a Manualelor de limba română pentru gimnaziu (clasa a 
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