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Testele din faza a II-a pentru Cangurul Lingvist –Engleză sunt structurate pe 4 niveluri astfel:
Testul Joey este alcătuit din 50 de itemi. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Testul Wallaby conține 50 de itemi. Se acordă 20 de puncte din oficiu.
Testul Grey Kangaroo este alcătuit din 50 de itemi. Se acordă 30 de puncte din oficiu.
Testul Red Kangaroo este alcătuit din 50 de itemi. Cei care aleg acest nivel obțin 40 de puncte
din oficiu.
Dintre cei 50 itemi propuși, se punctează cel mult 40 de itemi, primii la care s-a răspuns corect
sau greșit.
Fiecare răspuns corect valorează 1 punct. ATENȚIE!!! Se pierd 0,25 puncte pentru fiecare
răspuns incorect.
Dacă bifaţi „Sigur“, obţineți 1,25 puncte pentru răspuns corect, dar pierdeți 0,75 puncte
pentru răspuns greșit. OPȚIUNEA “SIGUR” ESTE VALABILĂ PENTRU TOATE
NIVELURILE, INDIFERENT DE CLASĂ.
Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute din momentul primirii subiectelor.
În urma acestei probe se stabilesc câştigătorii la nivel naţional.
Elevii invitați la faza a II-a trebuie să prezinte, la intrarea în sălile de concurs, următoarele acte: carnet de note cu
fotografie, vizat pe anul școlar în curs / carte de identitate / pașaport și adeverință de la școala de proveniență
(semnată și ștampilată), care să ateste clasa. Concurenții care nu prezintă documentele solicitate nu vor putea
susține concursul.
Participarea elevilor selectați pentru faza a II-a este gratuită.
La faza a II-a, elevii vor concura pe nivelul ales la prima etapă sau, la cerere, pe un nivel superior. Această
cerere trebuie trimisă (prin fax sau e-mail) până luni, 8 mai 2017.
Această probă se susține în 3 centre, respectiv Alba Iulia, București și Bacau. Pentru informatii
suplimentare vă rugăm să accesați link-ul.

FAZA a III-a (FINALA)
Elevii cu cele mai bune rezultate la faza a II-a (pe fiecare nivel) vor fi selectați să participe la examenul
Cambridge (varianta computer-based) în vederea obținerii Certificatului Cambridge. Examenul
Cambridge va corespunde nivelului ales în faza a II-a . (Joey – KET; Wallaby – PET; Grey Kangaroo –
FCE; Red Kangaroo – CAE)
Examenul Cambridge se va desfășura în București în luna iunie. Participarea la faza a treia este
gratuită.

