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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

9 iulie 2015 
 

Probă scris ă 
Limba şi literatura japonez ă  

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
VARIANTA 2 

 
• 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 ţiale, 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 ţinut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
A. Prezentare contrastivă a marilor regiuni Kansai şi Kantō din Japonia              15 puncte 
Punctajul se acordă astfel: 
- respectarea cerinţei la nivelul conţinutului – identificarea corectă a regiunilor (Kansai şi Kantō), 
atingerea tuturor aspectelor menţionate în cerinţă şi pertinenţa informaţiilor :   9 puncte 
- respectarea cerinţei la nivelul formei - dimensiuni şi tip de text :    2 puncte 
- expunerea coerentă şi bine structurată :       2 puncte 
- corectitudinea şi adecvarea limbajului :       2 puncte 
 
B. Diateza pasiv ă în limba japonez ă              15 puncte   
Punctajul se acordă astfel: 
a. Conţinut 

Caracteristici morfo-sintactice (morfemul de pasiv, formare de la verbe tranzitive şi intranzitive, 
marcare cazuală)           3 puncte 

Prezentarea celor 3 tipuri de pasiv (neutru, detrimental/adversativ şi de posesie) şi a sensurilor 
acestora           3 puncte 

Exemple relevante          3 puncte 
 

b. Corectitudinea exprimării/exemplelor în limba japoneză     6 puncte 
din care:  gramatică      3 puncte 

lexic/scriere  3 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
Exprimarea unei invitaţii: 3 activităţi didactice 
Punctajul se acordă astfel: 
Calitatea exerciţiilor propuse (6 p /activitate)    (3 x 6 p)           18 puncte  

- cerinţe clare    2 puncte  
- conţinut relevant   3 puncte 
- grilă corectă de evaluare  1 punct 

Precizarea nivelului elevilor         2 puncte  
Corectitudinea terminologică şi a exprimării       2 puncte  
Corespondenţa exerciţiilor propuse cu nivelul elevilor     4 puncte  
Corectitudinea exprimării/exemplelor în limba japoneză     4 puncte  

din care: gramatică    2p 
lexic/scriere   2p 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
- procesul de învățământ: delimitări conceptuale 4 puncte  
- învățarea: delimitări conceptuale 4 puncte  
- predarea: definirea conceptului 4 puncte  
- evaluarea: delimitări conceptuale 4 puncte  
- argumentarea necesității interacțiunii între cele trei procese 3 puncte  
- evidențierea specificității relației între: 

• învățare și predare 2 puncte  
• învățare și evaluare 2 puncte  
• predare și evaluare 2 puncte  

- coerența și originalitatea argumentării  5 puncte  
 

 


