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Proba scris ă  
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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. Правилно преминаване от пряка в непряка реч.          6 точки 
2. Образуване на 2 нови думи с наставки.            4 точки 
3. Правилно разделяне на думите в срички.           4 точки 
4. Литературното творчество на писателя Христо Смирненски.       10 точки 
Notă: Se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvare parțială a cerinței, în limita a 10 puncte. 
5. Анализ на съществителните, глаголите и местоименията от морфологична гледна точка. 

     6 точки 
 
 
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. Обучение и подготовка за училище на децата в предучилищна възраст.     11 точки 
Notă: Se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvare parțială a cerinței, în limita a 11 puncte. 
2. Дидактични игри за развитие на устната реч на децата в предучилищна възраст.      4 точки 
3. Câte 3 puncte pentru numirea oricăror două procedee.        6 puncte 
4. Câte 3 puncte pentru precizarea oricăror două scopuri ale memorizării.      6 puncte 
5. Un joc - exercițiu corect menționat.          3 puncte  
 


