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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
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Probă scrisă
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, LIMBA ȘI
LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ, MATEMATICĂ ȘI METODICA PREDĂRII ACESTORA
(ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA SLOVACĂ)
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 2
•
•
•

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate
explicit în barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total
obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I
A. Limba și literatura slovacă maternă (20 de puncte)

(60 de puncte)

1. Správny obsah románu – 2 body; zaradenie do rozsahu-1bod;správne vsvetlenie filozofie románu: človek
odoláva skaze a protiľudským silám; román je básňou o nezničiteľnosti človeka – 3 body.
6 bodov
2. Správna charakteristika hlavného hrdinu: fyzické vlastnosti-2 body; duševné črty – 2 body.
4 body
3. Za každé podstatné meno 1 bod.
4 body
4. Správne určenie druhu súvetia.
3 body
5. Za každý správny genitív 1 bod.
3 body
B. Limba română (10 puncte)
1. câte 2 puncte pentru scrierea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al fiecăruia dintre cele două
cuvinte date (de exemplu: folositori – utili, să controleze – să verifice)
2x2p=4 puncte
2. câte 2 puncte pentru indicarea valorii morfologice pentru fiecare dintre cele două cuvinte date (locul –
substantiv, stingheri – adjectiv)
2x2p=4 puncte
3. câte 1 punct pentru menționarea funcției sintactice pentru fiecare dintre cele două cuvinte date (să
controleze – predicat, gâștele – subiect)
2x1p=2 puncte
C. Literatura română (10 puncte)
Conținut – 7 puncte
- definirea conceptului de povestire
- precizarea oricărei trăsături a povestirii, existentă în textul literar inclus în programa de examen
- prezentarea detaliată a unei trăsături a povestirii, valorificând opera literară selectată
(Punctele pentru prezentarea fiecărei trăsături a povestirii se acordă astfel:
• prezentare adecvată, detaliată a trăsăturii – 2p.
• prezentare superficială a trăsăturii/schematism – 1p.)
- susținerea unei opinii referitoare la mesajul textului literar ales
• prezentarea nuanţată şi adecvată – 2p.
• prezentarea superficială, schematică – 1p.
Redactare – 3 puncte.
- organizarea ideilor în scris, utilizarea limbii literare
- ortografie, punctuație
- respectarea precizării privind limita de spațiu

2 puncte
1 punct
2 puncte

2 puncte

1 punct
1 punct
1 punct
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D. Matematică (20 de puncte)
1.
a) 100
b) a = 7
Numerele sunt: 71 şi 76 sau 72 şi 75 sau 73 şi 74
x x
c) x + + = 147
2 4
7 x = 588 ⇒ x = 84
2.
a) Triunghiul MON este dreptunghic isoscel ⇒ MN = 8 cm
NP
b) OR ⊥ NP şi △ NOP dreptunghic isoscel ⇒ OR = NR =
= 4 cm.
2

(

)

PMNRO = MN + NR + RO + OM =4 4+ 2 cm

2 puncte
2 puncte
2 puncte
2 puncte
2 puncte
2 puncte
2 puncte
2 puncte

2 puncte
c) △ RPQ ≡ △ RNM ⇒ RQ = RM ⇒ punctul R este situat pe mediatoarea segmentului QM.
OQ = OM ⇒ punctul O este situat pe mediatoarea segmentului QM, deci RO este mediatoarea
segmentului QM.
2 puncte
SUBIECTUL al II-lea
Metodica predării limbii și literaturii slovace materne

(30 de puncte)

Správne vysvetlenie významu používania didaktických pomôcok vo vyučovaní vybraných slov – 5 bodov; za
správny príklad – 5 bodov.
10 bodov

Metodica predării limbii și literaturii române
a) scrierea oricărui exemplu de activitate de învățare, care să corespundă competenţei specifice date, pentru o
4 puncte
lecție de predare-învățare
b) exemplificarea modului de utilizare a metodei precizate: prezentare adecvată și nuanțată, în vederea
realizării competenţei specifice date, prin valorificarea exemplului de activitate de învățare scrise la
subpunctul a) – 6p./prezentare superficială, ezitantă sau care nu vizează exemplul de activitate de învățare
6 puncte
scrise la subpunctul a) – 3p.
Metodica predării matematicii
-

explicarea specificității învăţării prin cooperare
2 puncte
argumentarea punctului de vedere personal formulat: argumentare convingătoare – 3p./argumentare
neconvingătoare, superficială sau doar formularea punctului de vedere personal cerut, fără argumentare – 1p.
3 puncte
precizarea rolului învăţării prin cooperare în lecțiile de matematică la clasele a III-a și a IV-a: de exemplu,
rol formativ
2 puncte
menționarea unui tip de lecție în care poate fi utilizată învăţarea prin cooperare în lecțiile de matematică
la clasele a III-a și a IV-a
1 punct
corectitudinea şi coerența textului redactat
1 punct
încadrarea eseului în limita de spațiu precizată
1 punct
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