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Probă scris ă 
Limba și literatura român ă, Metodica pred ării Limbii și literaturii române, 

Limba și literatura sârb ă matern ă și Metodica pred ării Limbii și literaturii sârbe 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 (30 de puncte) 

A. Literatur ă - 15 puncte  
1. Respectarea tematicii și abordarea corectă a speciei literare.    7 puncte  
2. Expresivitatea și coerența exprimării. Creativitatea și bogăția vocabularului.  8 puncte  
 
B. Limb ă - 15 puncte 
1. Clasificarea adverbelor date.        3 puncte  
2. Precizarea comparativului adjectivelor neregulate.     5 puncte  
3. Recunoașterea categoriilor gramaticale solicitate de cerință.    4 puncte  
4. Declinarea sintagmelor nominale la cazul vocativ.     3 puncte  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
1.Câte 1 punct pentru stabilirea valorilor morfologice şi sintactice ale cuvintelor date.  
           1p x4=4 puncte 
2. Câte 2 puncte pentru identificarea propoziţiilor secundare (subordonate) din fragmentul dat.  
           2px3=6 puncte  
3. Câte 2 puncte pentru fiecare dintre cele cinci trăsături ale condiţiei copilului orfan din Dumbrava 
minunată de Mihail Sadoveanu.       2px5=10 puncte  
4. Explicarea titlului naraţiunii Dumbrava minunată (Explicaţie logică, pertinentă; exprimare 
corectă, respectarea normelor de punctuaţie şi de ortografie -6 p./ explicaţie parţială, ezitări în 
selectarea cuvintelor -3 p./ vocabular restrâns, monoton, abateri de la exprimarea corectă, greşeli 
de ortografie şi punctuaţie -1 p.)        6 puncte  
5. Câte 1 punct pentru fiecare enunţ în care adjectivul harnic este prezent la grade de comparaţie 
(intensitate) cunoscute.        1px4=4 puncte  
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1. Câte 1 punct pentru indicarea caracteristicilor textelor cu conţinut istoric. 1px5=5 puncte  
2. Câte 2 puncte pentru exemplificarea exerciţiilor de recunoaştere, de modificare, de completare, 
utilizabile în predarea-învăţarea gramaticii.      2px3=6 puncte  
3. Câte 1 punct pentru prezentarea tipurilor de texte nonliterare utilitare – 2 p;câte 1 punct pentru 
precizarea cum pot fi predate în ciclul primar - 2 p.      4 puncte  
4. Abordarea teoretică a dezvoltării vorbirii.       7 puncte 
5. Aplicații practice.          8 puncte  


