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Probă scris ă 

Limba şi literatura ucrainean ă matern ă, limba şi literatura român ă şi universal ă pentru copii, 
matematic ă, metodica pred ării acestora, pedagogie şcolar ă şi elemente de psihologie a 

educa ţiei (înv ăţători/ institutori/ profesori pentru înv ăţământul primar) 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
Varianta 2 

 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit prin 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.- 16 балів 
1.визначення головної ідеї твору ..........................................................................................3 бали 
2.визначення літературного жанру цього твору ...................................................................3 бали 
3. вирази за допомогою яких поет описує природу …………………………………………....3 бали 
4.поділ на склади перших трьох (3) слів …...................................................................3x1=3 бали 
5.доберіть антоніми до таких слів: темний, одягає, молодую.....................................3x1=3 бали 
6.споріднені слова від слова батько........................................................................................1 бал 
 
B.- 14 puncte 
1.scurtă caracterizare a personajului principal (cel puţin trei trăsături), precizând şi trei modalităţi 
de caracterizare utilizate …………………………………………………………………………...4 puncte 
2. câte un sinonim pentru cuvintele: slută, robace.........................................................2x1=2 puncte 
3. despărţirea în silabe a cuvintelor: moşneagul, nemulţumitoare, înnărăvească..........3x1=3 puncte 
4. valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în text (fata, frumoasă, venea)………...3x1=3 puncte 
5. funcţia sintactică a cuvintelor: se alinta, şezătoare …………………………………….2x1=2 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
A. Джерела збагачення словника............................................................................................15 балів 
Б. Розробка моделі одного дидактичного проекту..................................................................15 балів 
 
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  
 
 


