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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
Varianta 3 

 
• 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 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) 
1. наявність у тексті вказаної теми                                                                                        3 бали 
2. визначення літературного жанру                                                                                       3 бали 
3. висвітлення вказаної теми в рамках вашого твору; місце Лесі Українки в історії української 
літератури; приклади творів; аргументація тематики у творчості автора; коротенькі аналізи 
найвизначніших творів; актуальність творчості Лесі Українки;                                        14 балів 
Notă: Se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvare parțială a cerinței, în limita a 14 puncte. 
4. присутність у тексті художнього стилю                                                                            5 балів 
5. логічна послідовність тексту і правопис                                                                           5 балів 
 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
1 значення прикметника                                                                                                        5 балів 
2. розряди прикметників                                                                                                        5 балів 
3. ступені порівняння якісних прикметників                                                                         5 балів 
4. відмінювання прикметників                                                                                               5 балів 
5. функції прикметника у реченні                                                                                          5 балів 
6. творення прикметників                                                                                                      5 балів 
 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
A. 
1. визначення основних завдань методів, прийомів та засобів                                          3 бали 
2. структура і методика уроків української мови та літератури                                           3 бали 
3. розробка моделі одного дидактичного проекту з граматики, або літератури(на вибір) 

    4 бали 
 
B. Oпис словесних методів, що використовуються на уроках української мови та літератури y 
V-VIII-мих класах (презентація, приклади, контексти використання)                              10 балів 
Notă: Se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvare parțială a cerinței, în limita a 10 puncte. 
 
C. Роль позакласного читання та зв᾽язок класного читання з позакласним у викладанні 
літератури у початкових класах                               10 балів 
Notă: Se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvare parțială a cerinței, în limita a 10 puncte. 


