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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
VARIANTA 2 

 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor, în limita punctajului 

maxim corespunz ător.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermedi are pentru rezolv ări 

par ţiale, în limitele punctajului indicat de barem.  
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ţinut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
 

A. 15 puncte 
 
1. Dikhela pes te/ kana e siklǎrne prinзaren anθar savo literaturikano ćhand/ fălo si kadava 

tèksto.                    3 pùnktur ă 
2. Dela pes po jekh pùnkto vaś svàko arakhlo зuvlikano substantìvo.          3 pùnktur ă 
3. Dikhela pes sar si nakhavdi i dini sintàgma anθar e kèzură nominatìvo, akuzatìvo, 

genitìvo, datìvo, lokatìvo, ablatìvo, sociativ-intrumentàlo vi vokatìvo, ka-o jekhipen, dikhindoj kana 
si kerde vaj na gramatikane dośa.                6 pùnktur ă 

4. Dikhela pes te/ kana i dini kernavni si miśto nakhavdi ka-o nakhlo vaxt e indikativone 
modosqo.                   3 pùnktur ă 
 

B. 15 puncte  
 
1. Prezentare adecvată și nuanțată – 6p. / prezentare superficială, ezitantă – 2p.  6 puncte 
2. Câte 1 punct pentru precizarea corectă a valorii morfologice.      6x1p=6 puncte 
3. Câte 1 punct pentru fiecare antonim.         3x1p=3 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
1. Dikhela pes te si prinзarde e didaktikane materiàlurǎ/ butǎ labǎren anθ-e rromane vaj e 
rumunikane ćhibǎqe òre.         15 pùnktur ă 
2. Dikhela pes sar si kerdi e butǎqi fìśa, te si labǎrde anθ-i laθe verever mangimata palal o 
adźektìvo: jekhipen-butipen, murśikane-зuvlikane th.a.                                                  15 pùnktur ă 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
- precizarea semnificației conceptului dat        2 puncte  
- câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două particularităţi ale grupului de copii şi a oricăror 

două particularităţi ale grupului de elevi ca grup social educaţional (2x2p)+(2x2p)=8 puncte  
- prezentarea oricărei particularităţi a grupului de elevi ca grup social educaţional: prezentare 

adecvată şi nuanţată – 4p./ prezentare superficială, ezitantă – 1p.    4 puncte  
- explicarea importanţei valenţelor educative ale climatului psihosocial în clasa de elevi: 

explicare adecvată şi nuanţată – 10p./ explicare superficială, ezitantă – 4p.            10 puncte  
- utilizarea adecvată a limbajului de specialitate       2 puncte  
- organizarea prezentării – introducere, cuprins, concluzie     3 puncte  
- încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată         1 punct  


