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Probă scris ă 
LIMBA ŞI LITERATURA JAPONEZ Ă 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 
    

Varianta 3 
 

• Se puncteaz ă oricare alte formul ări/ modalit ăţi de rezolvare corect ă a 
cerin ţelor. 

• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea 
punctajului total acordat pentru lucrare la 10. 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Limbajul de polite ţe în cazul verbelor 
Punctajul se acordă astfel: 
a. Conţinut: Prezentarea celor 2 tipuri de limbaj al respectului (onorific şi umil) - 
caracteristici morfo-sintactice şi lexicale  –     20 puncte   
din care:  Limbajul onorific   8 puncte 

Limbajul umil     8 puncte 
Exemple relevante   4 puncte 

b. Corectitudinea exprimării/exemplelor în limba japoneză   10 puncte   
din care: gramatică      6 puncte 

   lexic/scriere  4 puncte 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Conceptele de 義理義理義理義理 (ぎりぎりぎりぎり, datorie) şi 人情人情人情人情 (にんじょうにんじょうにんじょうにんじょう, sentimente umane) 
Punctajul se acordă astfel: 
- respectarea cerinţei la nivelul conţinutului – atingerea tuturor aspectelor menţionate în 
cerinţă şi pertinenţa informaţiilor :       18 puncte 
- expunerea coerentă şi bine structurată :      6 puncte  
- corectitudinea şi adecvarea limbajului :      6 puncte 
 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Secven ţă didactic ă - modul de a exprima invita ţia şi acceptarea/refuzul acesteia prin 
trei activit ăţi.  
Punctajul se acordă astfel: 
Calitatea exerciţiilor propuse (6 puncte x 3 activităţi)    18 puncte  
     din care:  - cerinţe clare     2 puncte 

 - conţinut relevant    2 puncte 
 - grilă corectă de evaluare   2 puncte 

Precizarea nivelului elevilor       1 punct  
Corectitudinea terminologică şi a exprimării     4 puncte  
Corespondenţa exerciţiilor propuse cu nivelul elevilor   4 puncte  
Corectitudinea exprimării/exemplelor în limba japoneză   3 puncte  
     din care:  gramatică     2 puncte 

lexic/scriere     1 punct 


