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Proba scris ă  
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂN Ă, LIMBA ŞI LITERATURA SLOVAC Ă MATERNĂ ŞI  

METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII 
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. Správne vysvetlenie titulu a správne spresnenie udalosti, ktorá je zobrazená v próze.   12 bodov 
Notă: Se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvare parțială a cerinței, în limita a 12 puncte. 
2. Aneta, Čarovný kvietok.                2 body  
3. Za každú vetu 2 body.             6 bodov  
4. Za každé slovo 1 bod.                2 body  
5. Za každé slovo 2 body.             8 bodov 
 
 
SUBIECTUL al II-lea              (30 de puncte) 
1. câte 1 punct pentru numirea oricărui sinonim pentru sensul din text al cuvintelor date 
                4x1p=4 puncte 
2. câte 2 puncte pentru menționarea mijloacelor de îmbogățire a vocabularului prin care s-au format 
cuvintele date               3x2p=6 puncte  
3. redactarea unui conţinut adecvat cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor; echilibru între 
componentele povestirii; evidențierea conflictului; dispunerea paragrafelor; punctuație; ortografie) 
              10 puncte 
Notă: Se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvare parțială a cerinței, în limita a 10 puncte. 
4. - câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două moduri de expunere diferite din textul 
dat                2x2p=4 puncte  
    - câte 1 punct pentru menționarea rolului în text al fiecărui mod de expunere precizat 
                2x1p=2 puncte  
5. câte 1 punct pentru notarea cazului pentru fiecare cuvânt        4x1p=4 puncte 
 
 
SUBIECTUL al III-lea              (30 de puncte) 
1. Câte 3 puncte pentru numirea oricăror două procedee.        6 puncte 
2. Câte 3 puncte pentru precizarea oricăror două scopuri ale memorizării.      6 puncte 
3. Un joc - exercițiu corect menționat.          3 puncte  
4. Správne spresnenie pedagogických požiadavok pre vyučovaci priestor.     11 bodov 
Notă: Se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvare parțială a cerinței, în limita a 11 puncte. 
5. Boduje sa správnosť opisu priebehu činnosti s ľubovoľnou témou.       4 bodov  


