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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
18 iulie 2018 

 

Probă scris ă 
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂN Ă ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII,  

LIMBA ȘI LITERATURA GERMAN Ă MATERNĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA  
(ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA GERMAN Ă) 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 2 
 

• 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 (60 de puncte) 
A. Limba și literatura german ă matern ă 
1. Für jeden Abschnitt ist eine Hauptidee zu notieren. Für jede Hauptidee werden Punkte 
vergeben, wenn sie richtig formuliert ist und mit den anderen sinnvoll zusammenhängt. 
5 Hauptideen            8 Punkte  
3-4 Hauptideen       6 Punkte 
1-2 Hauptideen       4 Punkte 
 

sinnvoller Zusammenhang          4 Punkte  
nicht immer sinnvoller Zusammenhang    2 Punkt 
Zusammenhang selten ersichtlich    0 Punkte 
 

korrekte Sprache           8 Punkte  
einige Sprachfehler       4 Punkte 
 

2. Für die Wörter, die korrigiert wurden, werden Punkte vergeben. 
9-10 korrigierte bzw. richtig eingesetzte Wörter      10 Punkte 
7-8 korrigierte bzw. richtig eingesetzte Wörter   8 Punkte 
5-6 korrigierte bzw. richtig eingesetzte Wörter   6 Punkte 
3-4 korrigierte bzw. richtig eingesetzte Wörter   4 Punkte 
1-2 korrigierte bzw. richtig eingesetzte Wörter   2 Punkte 
 

Ein Esel bekam nach einer großen Anstrengung nicht einmal genug Streu, um seinen Hunger zu 
stillen. Ach, wie sehr wünschte er sich, mit einem prächtigen Pferd tauschen zu können. Denn der 
Esel hatte gesehen, dass dieses Pferd immer gut und im Überfluss gefüttert wurde. 
Doch nach einigen Monaten erblickte der Esel dasselbe Pferd ganz lahm und abgezehrt an einem 
Karren. "Ist dies Zauberei?“, fragte der Esel. "Beinahe", antwortete das Pferd traurig. "Eine Kugel 
traf mich, und mein Herr stürzte mit mir zu Boden. Zum Dank hat er mich für ein Spottgeld 
verkauft. Lahm und kraftlos, wie ich jetzt bin, wirst du mich sicher nicht mehr beneiden und mit mir 
tauschen wollen." 
 
B. Limba român ă 
1. câte 2 puncte pentru scrierea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al celor două cuvinte 
date (de exemplu: vorbele – cuvintele; a ajuns – a sosit)         2x2p=4 puncte  
2. câte 1 punct pentru transcrierea oricărui cuvânt derivat (de exemplu: fierar), respectiv a oricărui 
cuvânt format prin compunere (de exemplu: despre)         2x1p=2 puncte  
3. câte 2 puncte pentru indicarea valorii morfologice pentru fiecare dintre cele două cuvinte date 
(tânărul – substantiv, a pornit – verb)           2x2p=4 puncte  
4. câte 2 puncte pentru menționarea funcției sintactice pentru fiecare dintre cuvintele date (să 
învăț – predicat, știința – complement)          2x2p=4 puncte  
5. transcrierea primei propoziţii principale din textul dat (Într-o poveste arabă clasică, dascălul este 
un fierar de rând.)               1 punct  
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C. Literatura român ă 
Conținut – 10 puncte 
- prezentarea viziunii asupra temei copilăriei în textul liric inclus în programa de examen   2 puncte 

• prezentare nuanţată şi adecvată – 2p. 
• prezentare superficială, schematică – 1p. 

- câte 1 punct pentru indicarea oricăror două aspecte/elemente referitoare la tema copilăriei 
prezentate în textul liric             2x1p=2 puncte  
- câte 2 puncte pentru ilustrarea celor două elemente/aspecte indicate       2x2p=4 puncte  
- exprimarea unui punct de vedere propriu asupra temei copilăriei reflectate în textul liric 

2 puncte  
• prezentarea nuanţată şi adecvată – 2p. 
• prezentarea superficială, schematică – 1p. 

 
Redactare – 5 puncte 
- organizarea ideilor în scris, utilizarea limbii literare          1 punct 
- abilități de analiză si de argumentare            1 punct  
- ortografie, punctuație              1 punct 
- așezare în pagină și lizibilitate             1 punct 
- încadrarea în limita de spațiu indicată            1 punct  
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Metodica pred ării limbii și literaturii germane materne  
Angabe von 3 Beispielen für Übungen und Material, ausführliche Erläuterungen und sprachlich und 
fachlich richtige Formulierung         15 Punkte 
Erläuterung für 1-2 Beispiele, sprachlich und fachlich richtige Formulierung 
oder 
Einhaltung der Anzahl der Möglichkeiten, lückenhafte Erläuterungen, fehlerhafte Formulierung 

10 Punkte 
Eine Möglichkeit erläutert, sprachliche Fehler, fehlerhafte Formulierungen 
        5 Punkte 
 
Metodica pred ării limbii și literaturii române  
- câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror trei dintre etapele activităţii precizate    3x2p=6 puncte  
- câte 3 puncte pentru descrierea conţinuturilor fiecăreia dintre cele trei etape menţionate 
                3x3p=9 puncte 


