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Examenul de bacalaureat naţional 2018 
 

Proba C  
de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională 

studiată pe parcursul învăţământului liceal  
 

 Proba scrisă la Limba franceză 
 

Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările 
 

 

BAREM DE EVALUARE  
 

 Model 
 

• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 
Nu se acordă fracţiuni de punct. 

 
ÎNŢELEGEREA TEXTULUI CITIT 
 
SUBIECTUL I (40 de puncte) 
5 răspunsuri x 8 puncte = 40 de puncte 
 
a. 1-C; 2-C.  

 
b.  

 VRAI FAUX 

1. Les carnavals existent depuis longtemps. 
Justification: «C’est une tradition qui existe depuis très longtemps.» 
 

X 
 

2. Aujourd’hui, aux carnavals, les déguisements sont plus variés. 
Justification: «Les déguisements sont plus variés : des clowns, des 
animaux, des super-héros comme Spiderman ou Batman.» 
 

X 
 
 

3. Le mardi gras est un jour comme les autres de la période du 
carnaval. 
Justification: «Le mardi gras est le jour le plus important de la période 
du carnaval.» 

 X 

 
 
 

SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte) 
10 răspunsuri x 6 puncte = 60 de puncte 
 

1-A; 2-D; 3-B; 4-C; 5-B; 6-A; 7-C; 8-D; 9-B; 10-A. 

 

Nivelul de competenţă se va acorda în funcţie de punctajul obţinut, după cum urmează: 
 

  - :    0-10        puncte 
A1:   11 - 30     puncte 
A2:   31 - 60     puncte 
B1:   61 - 80     puncte 
B2:   81 - 100   puncte 
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PRODUCEREA DE MESAJE SCRISE 
 
 

SUBIECTUL I (40 de puncte) 
 

Conţinut                        20 puncte 
• scrie un text adecvat situaţiei / tipului de text propus                                             4 puncte 

• respectă limita legată de numărul de cuvinte indicat                                                  4 puncte 

• scrie enunţuri simple pe tema propusă                                                               4 puncte 

• exprimă în fraze scurte ceea ce simte                                                                        4 puncte 

• explică pe scurt acţiunile prezentate / descrise                                                          4 puncte 
 

Organizarea textului                      10 puncte 
• ordonează corect cuvintele în enunţuri simple                                     5 puncte 

• leagă enunţuri scurte prin conectorii cel mai des folosiţi, producând un text simplu şi 
coerent                                                                                                                       5 puncte 

 

Corectitudine gramaticală:                       5 puncte 
• foloseşte relativ corect structuri sintactice şi forme gramaticale simple, fără a afecta sensul 

global al mesajului 
 

Vocabular                          5 puncte 
• foloseşte corect un repertoriu elementar de cuvinte şi expresii adecvate temei propuse 

 
 
 
SUBIECTUL al II-lea   (60 de puncte) 
 

Conţinut                   30 de puncte 
• scrie un text adecvat situaţiei / tipului de text propus                                         10 puncte 

• respectă limita legată de numărul de cuvinte indicat      10 puncte  

• argumentează opiniile prezentate                                          10 puncte 
 
Organizarea textului                      10 puncte 

• utilizează o gamă variată de conectori pentru a evidenţia relaţiile dintre idei      5 puncte 

• foloseşte corect paragrafele                          5 puncte 
 
Corectitudine gramaticală:                               10 puncte 

• foloseşte corect structurile gramaticale           5 puncte 
• foloseşte o gamă variată de structuri gramaticale                     5 puncte 

  
Vocabular                                  10 puncte 

• foloseşte vocabularul în mod corect            5 puncte 
• foloseşte un vocabular variat şi adecvat temei          5 puncte 

 
 
 
Nivelul de competenţă se va acorda în funcţie de punctajul obţinut, după cum urmează: 
  
  - :    0-10        puncte 
A1:   11 - 30     puncte 
A2:   31 - 60     puncte 
B1:   61 - 80     puncte 
B2:   81 - 100   puncte 


