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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

VARIANTA 3 
 

• Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate  explicit prin barem. Nu se 
acord ă frac ţiuni de punct. 

• Se puncteaz ă oricare alte formul ări / modalit ăți de rezolvare corect ă a cerin țelor. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la 10. 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
 

1. Dikhela pes te/ kana e siklǎrne prinзaren anθar savo literaturikano ćhand/ fălo si  kadava 
tèksto.           4 pùnktur ă 

2. Dikhela pes sar si kerdo o amboldipen gaзikanes. E pùnktură si dine palal sar si ćaćes 
amboldino o tèksto, dikhindoj te na aven kerde gramatikane, leksikàlo vi punktuaciaqe dośa. 
           6 pùnktur ă 

3. Dikhela pes sar si nakhavdi i dini sintàgma anθar e kèzură nominatìvo, akuzatìvo, 
genitìvo, datìvo, lokatìvo, ablatìvo, sociativ-intrumentàlo vi vokatìvo, ka-o jekhipen vi ka-o butipen, 
dikhindoj kana si kerde vaj na gramatikane dośa.     10 pùnktur ă 

4. Dikhela pes sar si dini e kernavnǎqi paradigma ka-e savorre vaxta e indikativone 
modosqe.          6 pùnktur ă 

5. Dela pes po jekh pùnkto vaś svakon laćho arakhlo adźektìvo thaj vàs e propozicienqo 
keripen.          4 pùnktur ă 

 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
 
 1. Se acordă câte două puncte pentru fiecare cuvânt despărțit în silabe corect.     6 puncte 
 2. Se acordă câte două puncte pentru rescrierea fiecărui substantiv masculin. 6 puncte  
 3. Se acordă câte două puncte pentru fiecare antonim numit.   6 puncte 
 4. Se acordă câte două puncte pentru menționarea corectă a valorii morfologice a fiecărui 
cuvânt.            6 puncte  
  5. Se acordă câte două puncte pentru fiecare dintre cele trei verbe la modul indicativ, timpul 
prezent.            6 puncte  
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 

       
1. Dikhela pes sar si kerdi e evaluaciaqi fìśa, te si labǎrde anθ-i laθe informàcie palal o 

adźektìvo: gin, ling  th. a.                10 pùnktur ă 
2. Dena pen po duj pùnkturǎ vaś svàko laćho xramosardo operacionàlo obijektìvo. 
                 10 pùnktur ă 
3. E pùnkturǎ avena dine vaś o prezentisaripen e maśkarenqo anθar save aśti avel laćhardi 

/barǎrdi i relàcia śkòla – komunitèta.              10 pùnktur ă 


