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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
18 iulie 2018 

 
Probă scris ă 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂN Ă ŞI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, LIMBA ŞI LITERATURA 
MAGHIARĂ MATERNĂ, MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA 

(ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA MAGHIAR 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 MAGHIAR Ă 
1. Nem beszélik egymás nyelvét.               2 pont  
2. A szöveg helyes, érvényes értelmezése. (A Nyúl rájön nagyképűségére.)         3 pont  
3. A műköltészeti mese műfaji előképe a népmese. – 1 pont. Közös tulajdonságok 

megnevezése. – 1 pont. Legalább 3 sajátos tulajdonság megnevezése. pl. szerzője ismert, 
írásban terjed, szövege változatlan, a tér és idő konkrét, nyelvezete metaforikus, vagy más 
sajátos tulajdonság megnevezése – 3 pont                                   5 pont  

4. Minden helyes szó 1 pontot ér. 
 Pl. mesés, ráncos                2 pont  
5. Minden helyes mondat 1 pontot ér. 
 Pl. a. A leggyorsabb állat az ugrifüles nyúl. b. Van egy ugrifülesem.          2 pont  
6. Minden helyes mondat 1 pontot ér. 
 Pl. a. Nyújtsd ki a nyelvedet! b. Hány nyelvet beszélsz?           2 pont  
7. Minden helyes mondat 1 pontot ér.  
 Pl. a. Vajon jól fordítottam a beszélgetést?  b. Vajon jól fordítottam az imént?        2 pont  
8. a., c.              2 pont  
 

B. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂN Ă 
1. Fiecare răspuns corect se punctează cu 1 punct: meu – pronume posesiv, prăpădești – verb, te 
– pronume reflexiv, fiul – substantiv, ogradă – substantiv.     5 puncte  
2. Fiecare răspuns corect se punctează cu 1 punct: acum – complement circumstanțial de timp, 
unde – complement circumstanțial de loc, lin – complement circumstanțial de mod.      3 puncte 
3. Cra-iu-lui.                                       1 punct 
4. Ex. potcoavele.               1 punct  
5. Ex. prieten                1 punct 
6. Ex. slugă                1 punct  
7. Precizarea următoarelor particularități: este o specie a genului epic in proză de întindere medie 
care prezintă lupta între bine şi rău în care binele învinge întodeauna. Clişee compoziţionale: 
Formule tipice (iniţiale, ediane, finale). Motive narative: călătoria, lupta victoria eroului, probele 
depăşite, demascarea şi pedepsirea răufăcătorului, căsătoria şi răsplata eroului. Specificul 
reperelor: temporale (timpul fabulos, mitic), spaţiale (tărâmul acesta, tărâmul celălalt), sunt vagi, 
imaginare, redate la modul cel mai general. Stil elaborat, îmbinarea naraţiunii cu dialogul şi cu 
descrierea, cifre magice, simbolice (3,7,9,12), obiecte miraculoase, întrepătrunderea planurilor 
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real-fabulos; fabulosul este tratat în mod realist, convenţia basmului (acceptată de cititor): 
acceptarea de la început a supranaturalului ca explicaţie a întâmplărilor incredibile, personajele 
îndeplinesc o serie de funcţii (antagonistul, ajutoarele, donatorii), ca în basmul popular, dar sunt 
individualizate prin atribute exterioare şi prin limbaj, existenţa unui tipar narativ - 4 puncte. Exemple 
adecvate – 2 puncte. Redactare (abilităţi de analiză şi argumentare, ortografie, aşezare în pagină) – 2 
puncte.                   8 puncte  
         

C. MATEMATICĂ 
- 3 standard és 3 nem standard mérőeszköz bemutatása – mérőeszközönként 1 pont           6 pont 
- alapmértékegység megadása – 2 pont, törtrészeinek megnevezése – 2 pont, többszöröseinek 
megnevezése – 2 pont, átalakítások – 4 pont.                       10 pont 
Logikus gondolatmenet, helyes fogalomgasználat, nyelvhelyesség, helyesírás                       4 pont  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
A. METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII MAGHIARE  

- a témához való igazodás – 2 pont 
- a feladatok logikus sorrendje, a fokozatosság elvének betartása – 3 pont 
- kreativitás – 3 pont 
- nyelvhelyesség, helyesírás – 2 pont           10 pont  

 
B. METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE   

Criterii de evaluare: 
- respectarea tipologiei itemilor – 2 puncte 
- adaptarea la subiect – 2 puncte 
- creativitate în conceperea itemilor – 2 puncte 
- elaborarea corectă a baremului – 2 puncte 
- corectitudinea și coerența textului redactat – 2 puncte                                       10 puncte  

 
C. METODICA PREDĂRII MATEMATICII   

- a feladat megfogalmazása, témához való igazodás – 3 pont 
- megoldási terv – 4 pont 
- megoldás – 3 pont              10 pont  

 
 
 
 
 


