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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
VARIANTA 3 

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

maxim corespunz ător.  
• 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             (30 de puncte) 
A. 

Identify and analyse...                         15 points  
B. 

a. Complete the second sentence(1p x 5 sentences)         5 points  
Suggested answers: 

1. ... do local people take pride in 
2. ... no difficulty (in) recognizing 
3. ... since I (last) ate 
4. ... appreciated Tom/Tom’s putting me/appreciated that Tom put me 
5. ... would sooner watch football than play 
 

b. Choose the correct answer. (1p x 5 items )                 5 points 
1-C 2-B 3-B 4-C 5-C 

 
c. Specify and illustrate five uses of the Present Perfect Simple.     5 points 

 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 

 
Devise a pre-reading activity         30 points  

i. ....................................................................4 p 
ii. ....................................................................4 p 
iii. ..................................................................20 p 
iv. ....................................................................2 p 

     
 Candidates will lose points as follows: 0.10 p – spelling mistakes 
                                                             0.25 p – lexical mistakes 
                                                             0.50 p – grammatical & discourse organisation mistakes 
                                                             0.50 p – irrelevant/incorrect/missing information 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1. câte 3 puncte pentru explicarea fiecăruia dintre cele două concepte date 2x3p=6 puncte  
2. câte 2 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a fiecăreia dintre cele două forme de 
educație 2x2p=4 puncte  
3. câte 2 puncte pentru enumerarea oricăror trei tipuri de curriculum 3x2p=6 puncte 
4. câte 3 puncte pentru precizarea oricăror două funcții ale evaluării școlare 2x3p=6 puncte 
5. - câte 1 punct pentru precizarea oricărui avantaj și a oricărui dezavantaj ale utilizării formei de 
organizare date 2x1p=2 puncte 
    - câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărui avantaj și dezavantaj precizat: prezentare 
adecvată – 3p./ prezentare superficială – 1p. 2x3p=6 puncte  


