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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE
COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ – LIMBA FRANCEZĂ
INGINERI - anii I şi II
Nr.

Înţelegere şi exprimare

Conţinut
Gramatică şi Vocabular
ANUL I, sem. I

1.
8
ore

2.
6
ore

3.
4
ore

4.
4
ore

A saluta/A-şi lua rămas bun
A mulţumi
A se scuza
A se prezenta şi a oferi informaţii
despre sine însuşi
A cere şi a furniza informaţii

Articolul hotărât şi nehotărât
Formarea
femininului/a
substantivelor şi adjectivelor
Exprimarea genitivului

Descrierea atitudinilor şi exprimarea
sentimentelor
A propune
A refuza
A judeca
A acuza
A ierta
A cere informaţii despre locaţie şi
drum

Exprimarea dativului
Conjugarea prezentului

Descrierea obiectelor şi locurilor
Exprimarea unei dorinţe simple
Cererea permisiunii
A interzice
Exprimarea gusturilor şi a
preferinţelor
Localizarea unui obiect/ a unui loc

Prepoziţiile
Pronumele en şi y

A răspunde unei invitaţii scrise sau
orale
A invita
A înţelege mesajele publicitare simple
A face reclamaţie/ a se plânge
Exprimarea necesităţii (foame, sete,
oboseală)

Articolul partitiv
Articolul demonstrativ
Articolul posesiv
Interogaţia
Negaţia
Imperativul

pluralului

Vocabular : profesii şi naţionalităţi, viaţă
cotidiană
Vocabular : familie şi sănătate

Vocabular : descrieri fizice şi psihologice

Vocabular : pasiuni, sporturi
Vocabular : vreme şi anotimpuri

2

5.
4
ore
6.
2
ore

Exprimarea posesiei

Vocabular : zilele săptămânii, lunile, ora

A vorbi despre programul zilnic
A vorbi despre obligaţii
A sugera
A compara
A propune
A face cumpărături
Colocviu

Viitorul apropiat
Perfectul compus cu avoir / être
Vocabular :îmbrăcăminte şi culori

ANUL I, sem. II
7.
8
ore
8.
6
ore

La restaurant
A se informa
A comanda
A aprecia

Acordul participiului trecut
Verbele reflexive

Cantităţi, preţuri
A vorbi despre proiecte personale
A povesti evenimente trecute

Gradele de comparaţie ale adjectivelor
Pronumele personal
Pronumele reflexiv
Pronumele posesiv

Vocabular : mâncare

Vocabular : apartament, casă, mobilă
Vocabular : sărbători şi diferite
evenimente
9.
4
ore

10.
4
ore
11.
4
ore

A povesti evenimente/ acţiuni
A povesti o întâmplare simplă
A clasifica şi a defini
A explica şi a justifica

Viitorul simplu
Pronumele-complement

A-şi exprima părerile, a oferi
agumente
A sfătui pentru/împotriva a ceva
Exprimarea unei necesităţi
A vorbi la telefon

Verbele neregulate
Pronumele tonice
Relativele

A povesti evenimente din trecut
A povesti viaţa unui personaj
A vorbi despre propriile obligaţii
Exprimarea duratei
Descoperirea unei regiuni

Imperfectul

Vocabular : familie, muncă, şcoală

Vocabular : oraşe şi căi de comunicare

Vocabular : transporturi

3
12.
2
ore

Colocviu

ANUL II, sem. I
13.
8
ore

Exprimarea cauzei
Exprimarea unei ipoteze
Exprimarea consecinţei

Condiţionalul prezent şi condiţionalul
trecut
Adverbul
Gradele de comparaţie ale adverbului
Vocabular : pasiuni, vacanţe, sporturi

14.
6
ore

Relatarea unui eveniment/ a unei
întâmplări pornind de la un suport
video sau audio
Redarea informaţiilor principale dintrun suport scris sau audio
Rezumatul unui articol de ziar

Mai mult ca perfectul
Diateza activă
Diateza pasivă
Exprimarea cauzei
Exprimarea scopului
Vocabular : mass-media

15.
6
ore
16.
6
ore
17.
2
ore

A da sfaturi
Argumentarea propriilor idei
Exprimarea unei păreri
Exprimarea mâniei
Reacţia la mânia altcuiva

Subjonctivul
Pronumele relative

Exprimarea îndoielii
Exprimarea incertitudinii
Exprimarea
simultaneităţii
acţiuni

Participiul prezent
Gerunziul

Vocabular : viaţa
cinema, muzică)

culturală

(teatru,

unor
Vocabular : călătorii şi turism

Colocviu

ANUL II, sem. II
18.
8
ore

Povestirea, relatarea unui eveniment Situarea în timp
din trecut
Exprimarea frecvenţei şi a progresiei
Exprimarea
posibilităţii
şi
a
probabilităţii
Vocabular : evenimente istorice

4
Exprimarea opoziţiei şi a concesiei
Argumentarea propriilor idei
6ore Dezbaterea propriilor idei

Vocabular : ştiinţă şi tehnică

Curriculum vitae
Scrisoarea de intenţie
Interviu în vederea angajării

Vocabular : şcoală şi educaţie

Expunerea/ prezentarea unei teme
alese

Vocabular : cărţi, cultură

19.

20.
6
ore
21.
6
ore
22.
2
ore

Colocviu

Teme de cultură şi civilizaţie franceză: societate, regiuni, populaţie, tradiţii, valori,
serviciul, viaţa profesională, pasiuni, mijloace mass-media (televiziune, radio), cinema,
muzică, lectură, sporturi, vacanţă, evenimente istorice, comportament şi mentalităţi.
BIBLIOGRAFIE


BEACCO di GIURA, Marcella, Sandra TREVISI et Pierre DELAISNE. Café
Crème. Méthode de français (1). Paris : Hachette Livre, 1997.



CAMPA, Angels et al., Forum. Méthode de français, Paris, Hachette Livre, 2001.



MIQUEL, Claire, Communication progressive du français, CLE International,
2004



MIQUEL, Claire, Grammaire en dialogues, CLE International, 2005



ROUX, Pierre-Yves. 120 fiches d’évaluation en classe de FLE, Paris : Didier,
2004.

