Vreţi să aflaţi, orientativ, la ce nivel se află competenţa
dvs. de SCRIERE în limba străină?
Completaţi tabelul de mai jos pentru a vă autoevalua!
Citiţi descrierile de mai jos, ordonate crescător ca dificultate, şi Greu! sau Mă E foarte nivel
selectaţi căsuţa corespunzătoare fiecărei descrieri în funcţie de Deloc! descurc! uşor!
măsura în care credeţi că puteţi satisface descrierea respectivă.
Pot să scriu o carte poştală scurtă şi simplă, de exemplu pentru a
transmite salutări din vacanţă.







A1

Pot să îmi completez datele personale într-un formular, de exemplu
numele, naţionalitatea şi adresa, pentru cazarea la un hotel.







A1







A2

Pot să scriu o scrisoare personală foarte scurtă, folosind expresii simple
de salut, de adresare, de cerere şi de mulţumire, sau în care să vorbesc în
propoziţii simple despre familie, şcoală, serviciu, hobby-uri.







A2

Pot să răspund în scris la un anunţ publicitar şi pot să cer informaţii mai
complete şi mai exacte despre, de exemplu, o maşină sau un curs academic.







B1

Pot să scriu scrisori personale adresate prietenilor sau cunoştinţelor, pentru
a le cere sau a le da veşti, sau pentru a descrie evenimente, experienţe,
impresii, sentimente (tristeţe, fericire, interes, regret, condoleanţe).







B1

Pot să scriu un text coerent, structurat, dar simplu, pe teme din cadrul
domeniului meu de interes, în care să exprim idei şi opinii personale.







B1

Pot să redactez texte clare şi detaliate (eseuri, rapoarte sau prezentări),
într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes,
sintetizând informaţie şi argumente din diferite surse.







B2

Pot să dezvolt în mod sistematic, într-un eseu sau într-un raport, o
argumentaţie pro sau contra unui punct de vedere, evidenţiind punctele
esenţiale şi incluzând informaţie care să îmi susţină argumentele.







B2







B2

Pot să mă exprim prin texte clare, bine structurate şi uşor de citit,
sintetizând informaţie din diferite surse, dezvoltând puncte de vedere prin
argumente şi exemple detaliate şi încheind printr-o concluzie potrivită.







C1

Pot să abordez subiecte complexe, în legătură cu o gamă variată de
subiecte de interes general şi profesional, în scrisori, eseuri, articole sau
rapoarte, evidenţiind aspectele pe care le consider esenţiale.







C1

Pot să compun scrisori oficiale corecte, de exemplu pentru a face o
plângere sau pentru a lua atitudine în favoarea sau împotriva unui lucru.
Pot să variez stilul şi registrul în care scriu în funcţie de destinatar.







C1

Pot să scriu note şi mesaje scurte şi simple, legate de nevoi imediate.

Pot să îmi exprim într-o scrisoare diferite sentimente şi atitudini şi pot să
comentez şi să subliniez semnificaţia pe care o atribui personal
evenimentelor şi experienţelor relatate de către mine sau de către
corespondentul meu.

Greu! sau Mă E foarte
Deloc! descurc! uşor!

Într-un raport, eseu sau articol pot să fac o prezentare a subiectului pe
baza informaţiilor extrase de mine din diferite surse, pot să fac un
rezumat al opiniilor altor persoane, pot să prezint şi să evaluez
informaţii şi fapte detaliate.

nivel







C2

Pot să scriu rezumate sau recenzii ale unor lucrări de specialitate sau
opere literare, dintr-o perspectivă critică, prezentând argumente pentru
a-mi justifica opiniile.







C2

Pot să redactez texte complexe într-un mod clar, cursiv şi captivant şi să
folosesc stilul corespunzător genului ales. Pot să scriu într-o manieră
deliberat ironică, umoristică sau ambiguă.







C2

După ce aţi selectat căsuţa corespunzătoare fiecărei descrieri, urmăriţi de sus în jos coloanele
Mă descurc! şi E foarte uşor! şi ultimul nivel (de la A1 la C2) la care bifele din oricare din aceste
coloane se opresc. Treceţi acest nivel în căsuţa alăturată.
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