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Probă scris ă 
Limba şi literatura român ă, metodica pred ării limbii şi literaturii române, Limba şi literatura 

slovac ă matern ă şi metodica pred ării limbii şi literaturii slovace materne 
institutori/înv ăţători 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 3 

 
• Se puncteaz ă oricare alte formul ări/modalit ăţi de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate  explicit prin barem. Nu se 

acord ă frac ţiuni de punct. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (45 de puncte) 

A. 25 bodov 

- správny opis uskutočnenia čiastkových cieľov - 3 body; správny výber didaktického postupu - 2 
body;                5 bodov 
- za každé správne odôvodnenie použitia každého vyučovacieho prostriedku 5 bodov (2x5); 
              10 bodov 
- pri argumentovaní stanoviska sa boduje: správne interpretovanie daného tvrdenia; správne 
vedecké a odborné informácie; vystihnutie niektorých činností z osnov;používanie adekvátneho 
odborného slovníka;logický sled informácií;pravopis.       10 bodov  
 
B. 20 de puncte 
a) descrierea a două tipuri de exerciții pentru dezvoltarea capacităţii de alcătuire de enunțuri noi 
prin folosirea cuvintelor, sintagmelor și expresiilor noi (2x5);    10 puncte  
b) prezentarea a două situaţii de comunicare concrete, adecvate nivelului de înţelegere a 
elevilor (modalităţi de organizare, secvenţe dialogate – minim 10 replici), câte 5 puncte pentru 
fiecare situație de comunicare. (2x5).        10 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea            (45 de puncte) 

A.  27 bodov 

a. za každý spôsob hodnotenia 4 body; boduje sa vedecká správnosť odbornej informácie a 
správnosť projektovania alternatívnych spôsobov hodnotenia;      12 bodov  
b.- za správne vysvetlenie výhody vybranej metódy;          8 bodov  
   - za predstavenie spôsobu projektovania pre zvolenú alternatívnu metódu.      7 bodov  
 
B. 18 puncte 

a. Se punctează corectitudinea proiectării itemilor. (6 x 2)     12 puncte  
b. Se punctează corectitudinea elaborării răspunsului așteptat. Pentru fiecare răspuns se acordă 3 
puncte. (3 x 2) În situația în care candidatul nu respectă setul minimal de calificative (suficient, 
bine, foarte bine) se acordă 1 punct din cele 6 puncte posibile.      6 puncte  
 


