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 Testul de limba spaniolă din cadrul concursului „Student pentru o zi” se 
adresează tuturor elevilor din clasele a XII-a, cunoscători ai limbii spaniole, indiferent 
dacă au studiat sau nu această limbă într-un cadru organizat. Pentru acest motiv, 
conţinutul testului nu urmează programa de învăţămînt din licee şi nu reflectă curricula 
manualelor şcolare.  
 Colectivul de Hispanistică propune organizarea concursului pe două niveluri 
separate: pentru avansaţi (elevi care studiază limba spaniolă în liceu) şi începători (elevi 
pasionaţi de spaniolă, dar care nu o studiază într-un cadru organizat în învăţămîntul de 
stat). 
 

 
STRUCTURA TESTULUI 

 
 Concurenţii vor rezolva într-un interval de 3 ore cele trei probe propuse. Accesul 
în sală cu dicţionare (fizice ori virtuale) sau alte materiale asemănătoare este interzis. 
Testul de competenţă lingvistică este structurat după cum urmează: 
 
 

 PROBA 1 (3 puncte): Test-grilă care urmăreşte să verifice înțelegerea unor 
situaţii concrete; fiecare subpunct are trei variante de răspuns, dintre care o 
singură variantă este corectă; 

 PROBA 2 (3 puncte): Cuvinte încrucişate: joc de atenţie şi intuiţie lingvistică; 

 PROBA 3 (3 puncte): Exerciţiu ce vizează cunoaşterea lexicului limbii spaniole. 
 

 
 

BAREM 
 
 O comisie de evaluare alcătuită din doi membri, profesori de limbă sau literatură 
spaniolă de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, va aprecia nivelul de 
cunoaştere a limbii spaniole de către participanţi, după cum urmează: 
 

 PROBA 1: 3 puncte (cîte 0,30 puncte pentru fiecare răspuns corect);  

 PROBA 2: 3 puncte (se apreciază procentual corectitudinea soluţiilor);  

 PROBA 3: 3 puncte (cîte 0,50 puncte pentru fiecare cuvînt identificat şi alte 0,50 
puncte pentru utilizarea sa corectă la proba pentru avansaţi, respectiv cîte 0,25 
puncte pentru fiecare cuvînt clasificat corect la proba pentru începători); 

 Se acordă 1 punct din oficiu. 
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