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Ethnic Minority Achievement   

 

Exam Words English Cuvinte examen ROMANIAN 

Analyse give the main ideas, 

connections and 

importance 

Analizează Expune ideile 

principale, conexiunile 

şi importanţa 

Assess Give the weak and strong 

points 

Apreciează

/ estimează 

Expune punctele slabe 

şi punctele tari 

Comment 

on 

Say what you think Comentează 

despre/asupra 

Spune ce crezi 

criticize Say what you think for 

and against something 

Critică Spune ce crezi în 

favoarea sau împotriva 

a ceva 

define Give the meaning of Defineşte Dă înţelesul a ceva 

describe Give a detailed account Descrie Fă o prezentare 
/expunere detaliată 

differentiate Give precise differences Diferenţiează Oferă diferenţe precise 

discuss Write in detail Discută Scrie în detaliu 

distinguish Give the differences 

between 

Distinge Oferă diferenţe între… 

Enumerate List Enumeră Fă o listă cu… 

evaluate Give the good & bad 

points about a subject 

Evaluează Oferă aspecte pozitive 

şi negative despre un 

subiect 

examine Investigate the pros and 

cons 

Examinează Investighează 

argumentele pro şi 

contra 

explain Give clear answers Explică Dă răspunsuri clare 

illustrate Use examples to make a 

point 

Ilustrează Foloseşte exemple 

pentru a ilustra o idee 

interpret Show what something 

means 

Interpretează Arată ce înseamnă 

ceva 

Justify Explain your answer- 

giving examples 

Justifică/ 

motivează 

Explică răspunsul tău 

dând exemple 

Outline Give the general idea Prezintă în linii 

generale 

Expune ideea 

generală 

Relate Make connections Relaţionează Fă conexiuni 

state Write in brief Enunţă Scrie pe scurt 
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Typical exam questions Întrebări tipice pentru examen 
 

English- Romanian 
Write down the name of……… 

Write down its name 

Write down the name given……….. 
 

Write down the scientific 

name……….. 
 

Write about why….. 
 

Read the information about……… 

Suggest…x... reasons for ……. 

Suggest how….why 
 

Look at the pictures/diagram 

Which object is/has ………… 

Which diagrams………….. 

Choose from………….. 

Explain why/how 

Describe how…... 

Calculate the……….. 
 

The difference between…. 

How many? 

How much? 

Scrieţi numele…. 
 

Scrieţi numele/denumirea …. 

Scrieţi numele dat…. 

Scrieţi denumirea ştiinţifică 
 

 

Scrieţi despre de ce (motivul)… 

Citiţi informaţi/informaţiile despre… 

Sugeraţi/propuneţi motivul …..X….. 

pentru… 

Sugeraţi/propuneţi cum…..de ce…. 

Priviţi imaginile/diagrama 

Care obiect este/are……. 

Care diagrame….. 

Alegeţi dintre…… 

Explicaţi de ce /cum… 

Descrieţi cum…. 

Calculaţi …. 

Diferenţa dintre …… 

Câţi/câte? 

Cât/câtă? 

 


