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Lucrarea de faþã se adreseazã elevilor care doresc sã-ºi verifice
abilitãþile de limbã englezã ºi în acelaºi timp sã-ºi aprofundeze
cunoºtinþele la aceastã materie. Poate fi folositã ca material pregãtitor
pentru olimpiade, concursuri, examenul de bacalaureat, examenele
Cambridge (nivelele Advanced ºi Proficiency, probele de gramaticã ºi
compunere) sau pur ºi simplu ca teme pentru acasã. 

„Paºaportul” oferã acces cãtre o gamã variatã de exerciþii de
gramaticã ºi cãtre o serie de exemple de compuneri aparþinând celor mai
des întâlnite tipuri în cadrul examinãrilor de orice fel: eseuri, scrisori,
rapoarte, propuneri, analizã pe text, descrieri, etc.

De ce sã cumpãraþi aceastã carte ºi nu alta care acoperã acelaºi
subiect? Pentru cã este scrisã de o adolescentã exact ca voi, o
adolescentã care, mai mult, nu o datã a „trãit pe propria piele” presiunile
unei examinãri în limba englezã ºi care astfel ºtie ce se cere, care sunt
subtilitãþile când vine vorba de performanþã în aceastã limbã strãinã.

Tuturor cititorilor, le doresc mult succes ºi le mulþumesc pentru cã au
descoperit aceastã carte, care la modul cel mai sincer sper sã ofere
informaþii utile ºi sã ajute în studiul limbii engleze.
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Cel mai înalt nivel în structura cadrului european de referinþã (C2),
prin calificativul A obþinut la examenul Cambridge Certificate of
Proficiency in English (CPE), susþinut în 2006 (clasa a XI-a)
Scor maxim (9) la examenul de testare internaþionalã a limbii
engleze IELTS, susþinut în 2007 (clasa a XI-a)
Premiul întâi la Olimpiada Naþionalã de Limba Englezã 2006 (clasa
a X-a)

Locul întâi în cadrul concursului de eseuri “Viitoarea mea cãlãtorie
europeanã” organizat de Consiliul Britanic în 2006 (clasa a XI-a)
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