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Proba scris ă 
Limba şi literatura român ă, metodica pred ării limbii și literaturii române, limba și literatura 

maghiar ă matern ă și metodica pred ării limbii și literaturii maghiare materne – 
institutori/înv ățători  

 
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 prin 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             (45 de puncte) 
A.   1. két korszerű módszer bemutatása, módszerenként 5 pont                        2x5 pont = 10 pont  
      2. a feladatsor kidolgozása, 2 pont feladatonként                        5x2 pont = 10 pont  
      3. egy kommunikációs képességeket fejlesztő anyanyelvi játék bemutatása                    5 pont 
 
 
B. 1.a) descrierea etapelor lecției de lectură                 10 puncte 
       b) precizarea a două metode didactice relevante din perspectiva atingerii obiectivului de 
            referință din secvența dată, câte 5 puncte pentru fiecare metodă     2x5 puncte = 10 puncte  
 
 
SUBIECTUL al II-lea                       (45 de pu ncte) 
A.1. a) a feladatok helyes megfogalmazása, feladatonként 3 pont                     5x3 pont = 15 pont 
       b) a helyes válaszok megfogalmazása, feladatonként 2 pont                    5x2 pont = 10 pont  
 
 
B.1. a) proiectarea corectă a itemilor, câte 6 puncte pentru fiecare item      2x6 puncte = 12 puncte 
       b) elaborarea răspunsurilor așteptate, câte 4 puncte pentru fiecare item 

2x4 puncte = 8 puncte  
 
 


