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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

4 august 2016 
 

Probă scris ă 
LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZ Ă]  

 

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

par țiale, în limitele punctajului indicat în barem. 
• 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. Essai argumenté                                                                                                           15 puncte 
• respectarea cerinţei – dimensiuni şi tip de text               1 punct 
• coerenţa discursivă şi adecvarea vocabularului           5 puncte 
• existenţa unui plan logic, bine structurat, pertinenţa argumentelor        5 puncte 
• corectitudinea lexicală, gramaticală şi ortografică        4 puncte 
  

B. La subordonnée causale                                                                                             15 puncte  
a. Con ţinut                                          10  p uncte 
• identificarea a minimum 5 exemple de conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale introducând cauzala 

(comme, parce que, puisque, du moment que, sous prétexte que, ce n’est pas que, non que, 
soit que…soit que  etc)                                                                                                  5 puncte 

• forme verbale în subordonatele cauzale –  exemple                                         5 puncte 
 

b. Corectitudine lingvistic ă          5 puncte 
• 3 p. – gramatică:             3 p.: 0-1 erori; 2 p.: 2-3 erori; 1 p.: 4-5 erori; 0 p.: mai mult de 5 erori. 
• 2 p. – lexic/ ortografie:    2 p.: 0-1 erori; 1 p.: 2-3 erori; 0 p.: mai mult de 3 erori. 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
L’exploitation d’un document écrit 
Conceperea a cinci activități în vederea exploatării la clasă a unui document scris 
 
a. Con ţinut                        25 de puncte 
• calitatea activităţilor propuse         5 x 4 p. = 20 de puncte 

- cerinţe clare                 1 p. 
- conţinut relevant                            1 p. 
- progresia dificultăţii                1 p. 
- distribuirea echilibrată în raport cu etapele de învăţare            1 p. 

• aprecierea corectă a nivelului publicului              1 punct 
• precizarea competenţelor vizate            2 puncte 
• corespondenţa competenţe – activităţi                      1 punct 
• varietatea activităţilor             1 punct 
 
b. Corectitudine lingvistic ă          5 puncte 
• 3 p. – gramatică:               3 p.: 0-1 erori; 2 p.: 2-3 erori; 1 p.: 4-5 erori; 0 p.: mai mult de 5 erori. 
• 2 p. – lexic/ortografie:     2 p.: 0-1 erori; 1 p.: 2-3 erori; 0 p.: mai mult de 3 erori. 
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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 funcţii ale evaluării şcolare                   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  

 


