
Ceea ce învățăm

cu drag nu uităm

niciodată!

Scoala de limbi străine
M&DORADO

Tot ce trebuie să știi despre
examenele CAMBRIDGE 



Calificări Cambridge

A1 (Pre) Starters, Movers

B1

A2

  PET (Preliminary English Test) B2 FCE (First English Certificate)

Flyers, KET (Key for Schools)

C1 CAE (Certificate in Advanced English) C2 CPE (Certificate of Proficiency in English)

Scoala de limbi străine
M&DORADO



1 2 3
să răspundă
la întrebări de
bază ale
limbii engleze

să scrie
răspunsurile
unor întrebări
de bază

să recunoască
culorile în limba
engleză

A1  - YLE 
(Pre) A1 Starters 

(Pre) A1 Starters este primul din cele trei niveluri de testare Cambridge
English: Young Learners (YLE), care va încuraja copilul de la o vârstă

fragedă să învețe limba engleză, ajutându-l să aibă o atitudine pozitivă față
de modalitățile de testare pentru limba engleză. 

 În cadrul Școlii de Limbi Străine M&DORADO, după 1 an școlar de pregătire
(96 ore de curs), copilul tău poate fi recomandat să susțină examenul

CAMBRIDGE - YLE Starters.

Nu există calificativul de test promovat sau nepromovat. Copilul poate
obține un maximum de cinci "scuturi” pentru fiecare probă (citire, scriere,
ascultare, vorbire). Numărul de scuturi obținut pentru fiecare probă va fi

afișat pe certificat. Certificatul este disponibil după aproximativ o lună de
la data examenului.

 

Categoria Juniori
7 - 10 ani

Se va învăța
vocabularul de bază

96 de ore de curs  /
an școlar

În cadrul testului copilul va trebui:



1 2 3 să completeze
un formular

simplu sau să
răspundă la

întrebări despre
ei; 

sa răspundă la
întrebări și să scrie
lucruri simple pe
care le aud sau le
citesc într-o
povestire.

să înțeleagă
instrucțiuni de
bază în limba

engleză; 

A1  - YLE 
MOVERS

A1 Movers este al doilea din cele trei niveluri de testare Cambridge English:
Young Learners (YLE) pentru copiii cu vârste între 7 și 12 ani. Acest test îți

va încuraja copilul să comunice în limba engleză în situații reale și îi va crea
o atitudine pozitivă față de testele de limbă străină.

 În cadrul Școlii de Limbi Străine M&DORADO, după 1 an școlar de pregătire
(96 ore de curs), copilul tău poate fi recomandat să susțină examenul

CAMBRIDGE - YLE Starters.
 

Nu există calificativul de test promovat sau nepromovat, însă pentru o
echivalare reușită cu a examenelor de trecere din clasa a IV-a în clasa a V-
a, minimul de scuturi trebuie să fie de 11 (4 scuturi la 2 competențe, 3 la o

competență). 
 

Copilul poate obține un maximum de cinci ”scuturi” pentru fiecare probă.
Numărul de scuturi obținut pentru fiecare probă va fi afișat pe certificat.

Certificatul este disponibil după aproximativ o lună de la data examenului.
 

Categoria Juniori
8 - 11 ani

Copilul va învăța să
comunice în situații

reale.

În cadrul testului copilul va trebui:

96 de ore de curs  /
an școlar



A2  - YLE
Flyers

Nu există calificativul de test promovat sau nepromovat, însă
pentru o echivalare reușită cu a examenelor de trecere din clasa a

IV-a în clasa a V-a, minimul de scuturi trebuie să fie de 11 (4
scuturi la 2 competențe, 3 la o competență). 

 
Copilul poate obține un maximum de cinci scuturi pentru fiecare

probă. Numărul de scuturi obținut pentru fiecare probă va fi afișat
pe certificat. Certificatul este disponibil după aproximativ o lună

de la data examenului.
 

A2 Flyers este cel mai avansat nivel din cele trei niveluri de
testare Cambridge English: Young Learners (YLE) pentru copiii cu

vârste între 7 și 12 ani. Acest test reflectă capacitatea copilului
tău de a înțelege limba engleză simplă în situații cotidiene și de a

comunica în limba engleză la nivel elementar.
 

1 Categoria Juniori
7-10 ani

2 96 de ore de curs /
un an școlar

3 Copilul va învăța
baza gramaticii

În cadrul testului copilul va trebui:

să întrebe și să
răspundă la

întrebări legate
de alte

persoane

să înțeleagă
anunțuri și
instrucțiuni

atunci când i se
vorbește rar și

clar

să își exprime
punctul de vedere cu
privire la un subiect
citit sau auzit



A2  - KET
Key English Test În urma susținerii examenului KET se obține diploma ce echivalează

proba de competență lingvistică pentru admiterea în învățământul liceal
de stat și profesional cu program bilingv și intensiv, dacă este promovat
cu unul din următoarele calificative: Pass with Distinction, Pass with Merit

sau Pass. 
 

Examenul are 3 probe. Candidații susțin proba de Citire - înțelegere a
textului și scriere (Reading și Writing) și proba de Ascultare (Listening) în
aceeași zi. Proba de Vorbire (Speaking) se poate susține în aceeași zi sau
poate fi programată într-o altă zi. Această probă se susține în perechi de

doi candidați, cu doi examinatori.
 

 

A2 Key, cunoscut și sub denumirea Key English Test (KET), este primul nivel
de examen de engleză generală din suita Cambridge English. Acest certificat
demonstrează că ai cunoștințele de bază pentru a putea comunica în limba

engleză în situații cotidiene.
 

1 Categoria Seniori
11+ ani

2
Sunt necesare 128 de ore de

curs / an școlar pentru a putea
fi recomandat pentru examen

3 Copilul va învăța să
comunice în situații

cotidiene

În cadrul testului copilul va trebui:

să întrebe și să
răspundă la

întrebări legate
de alte

persoane

să înțeleagă
anunțuri și
instrucțiuni

atunci când i se
vorbește rar și

clar

să își exprime
punctul de vedere cu
privire la un subiect
citit sau auzit



Time: 5 minutes

   B1  - PET
 

Preliminary for Schools
 

B1 Preliminary este cunoscut și sub denumirea Preliminary English
Test (PET) și Preliminary English Test for Schools (PETfS). Examenul
demonstrează că poți comunica în limba engleză în situații practice,
de zi cu zi. Examenul îți va oferi o bună bază dacă dorești să studiezi

pentru o calificare profesională.
 

1 Categoria Seniori
11+ ani

2 256 de ore de curs /
doi ani școlari

3
Copilul va învăța să 
utilizeze noțiuni de

gramatică și vocabular
potrivite nivelului B1

În cadrul testului copilul va trebui:

să-și exprime
preferințele sau

dezacordul
într-o discuție

să înțeleagă
anunțuri și
instrucțiuni

scrise și vorbite

să scrie o scrisoare
personală și să ia
notițe în timpul unei
ședințe sau discuții

În urma susținerii examenului PET se obține diploma ce echivalează
proba de competență lingvistică pentru admiterea în învățământul
liceal de stat și profesional cu program bilingv și intensiv,  cât și

proba de competență lingvistică din cadrul examenului de
bacalaureat, dacă este promovat cu unul din următoarele
calificative: Pass with Distinction, Pass with Merit sau Pass. 

 

Examenul are trei probe. Candidații susțin proba de Citire -
înțelegerea textului și compunere (Reading și Writing) și proba de
Ascultare (Listening) în aceeași zi. Proba de Vorbire (Speaking) se
poate susține în aceeași zi sau poate fi programată într-o altă zi.

Această probă se susține în perechi de doi candidați, cu doi
examinatori.

 



Time: 5 minutes

B2  - FCE
First Certificate in

English
 

B2 First este cunoscut și sub denumirea First Certificate in English (FCE) și
First Certificate in English for Schools (FCEfS). Acest test de engleză

generală dovedește că poți vorbi engleză suficient de bine pentru a munci
și studia într-un mediu în care se vorbește limba engleză.

 

1 Categoria Seniori
11+ ani

2 256 de ore de curs /
doi ani școlari

3
Copilul va învăța să 

utilizeze noțiunile studiate
pentru aplicarea la un job
sau într-un format oficial.

În cadrul testului copilul va trebui:

 
să redacteze

emailuri și
rapoarte
scurte;

 

să dezvolte o
idee și să poarte

o discuție în
limba engleză

să înțeleagă
engleza generală
folosită la
televizor și în
presa scrisă.

Acest examen poate echivala atât proba de competență lingvistică pentru
admiterea în învățământul liceal de stat și profesional cu program bilingv și
intensiv, cât și proba de competență lingvistică din cadrul examenului de

bacalaureat, dacă este promovat cu un punctaj cuprins între 160-190. 
 

Examenul are patru probe. Candidații susțin probele de Citire
- înțelegere a textului (Reading) și Utilizare a limbii engleze
(Use of English), Scriere (Writing) și Ascultare (Listening) în
aceeași zi. Proba de Vorbire (Speaking) se poate susține în

aceeași zi sau într-o altă zi. Această probă se susține în
perechi de câte doi candidați, cu doi examinatori.

 



Time: 5 minutes

C1 - CAE
First Certificate in

English
 

C1 Advanced este cunoscut și sub denumirea Cambridge
Advanced Certificate in English (CAE). Acest certificat de
engleză generală demonstrează că ai un nivel de engleză la
standardul cerut pentru a studia sau profesa în limba
engleză.

Acest examen poate echivala atât proba de competență
lingvistică pentru admiterea în învățământul liceal de stat și
profesional cu program bilingv și intensiv, cât și proba de
competență lingvistică din cadrul examenului de
bacalaureat, dacă este promovat cu un punctaj cuprins
între 180-210. 

Examenul are patru probe. Candidații susțin probele de Citire
- înțelegere a textului (Reading) și Utilizare a limbii engleze
(Use of English), Scriere (Writing) și Ascultare (Listening) în
aceeași zi. Proba de Vorbire (Speaking) se poate susține în
aceeași zi sau într-o altă zi. Această probă se susține în
perechi de câte doi candidați, cu doi examinatori.

Time: 5 minutes
1 Categoria Seniori

11+ ani
2 256  de ore de curs

/ doi ani școlari
3 Copilul va învăța să se exprime în limba engelză, atât

scris cât și oral, la un nivel avansat, aproape de nativ.

În cadrul testului copilul va trebui:

 
să redacteze e-

mailuri și rapoarte
complexe și să ia
notițe în timpul
ședințelor și al

prelegerilor;
 

să țină
prezentări pe

subiecte
complexe

să înteleagă o
varietate de texte,
de la ficțiune la
editoriale.



Time: 5 minutes

C2 - CPE
Cambridge Certificate of

Proficiency in English
 

C2 Proficiency este cunoscut și sub denumirea Cambridge
Certificate of Proficiency in English (CPE). Acest certificat
demonstrează că stăpânești perfect engleza și o poți folosi
fluent în orice context academic, profesional sau în
cercetare. Este cel mai ridicat nivel de examen Cambridge
English.

Acest examen poate echivala atât proba de competență
lingvistică pentru admiterea în învățământul liceal de
stat și profesional cu program bilingv și intensiv, cât și
proba de competență lingvistică din cadrul examenului
de bacalaureat, dacă este promovat cu un punctaj
cuprins între 200-230. 

Examenul are patru probe. Candidații susţin proba de Citire
- înțelegere a textului și folosire a limbii (Reading and Use of
English), Scriere (Writing) și Ascultare (Listening) în aceeași
zi. Proba de Vorbire (Speaking) se poate susține în aceeași
zi sau într-o altă zi. Această probă se susține în perechi de
2 candidaţi, cu 2 examinatori.

Time: 5 minutes1 Categoria Seniori
11+ ani

2 256 de ore de curs /
doi ani școlari 3

Copilul va învăța să se exprime asemenea unui vorbitor nativ de limba
engleză, sau chiar mai avansat având în vedere varietatea noțiunilor

formale sau informale.
 

În cadrul testului copilul va trebui:

 
să dea dovadă că
întelege aproape

orice în limba
engleză

să înțeleagă și să
foloseasca

limbajul formal,
academic și

colocvial

să negocieze, să
argumenteze și să
comenteze aspecte
subtile ale unor
subiecte complexe.



B1 C2A1

Nivel începător

A2

Nivel elementar

Nivel intermediar

B2

Nivel independent
Nivel
profesionist

C1

Nivel avansat

Testare gratuită 
În cadrul Școlii de Limbi Străine M&DORADO beneficiezi de testare
gratuită unu-la-unu profesor-cursant. Află acum care este nivelul tău!



100% rata de
promovabilitate la

examenele
CAMBRIDGE

Ce trebuie reținut?
Lecție
demo!

Testare
gratuită!

În cadrul Școlii de Limbi Străine
M&DORADO, după frecventarea

numărului de ore necesare
specifice fiecărui nivel, copilul

poate fi recomandat sa susțină un
examen CAMBRIDGE.

Copiii lucrează în timpul anului
școlar atât pe baza suportului de
curs specific nivelului, cât și pe
baza materialelor suplimentare

oferite gratuit de școală. 
Informațiile sunt
valabile pentru

frecventarea
cursurilor în

cadrul 
Școlii de Limbi

Străine
M&DORADO



Contact 
Us

B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 1G
Sector 3, Bucuresti

contact@mdorado.ro

0733.835.297 / 0754.896.524

mdorado.ro

mailto:contact@mdorado.ro
tel:0733835297
tel:0733835297
tel:0754896524
tel:0733835297

