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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
18 iulie 2018 

 
 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂN Ă ŞI UNIVERSALĂ PENTRU COPII,  
LIMBA ŞI LITERATURA RROMANI ŞI METODICA PREDĂRII ACESTORA.  

(ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR ÎN LIMBA RROMANI) 
 

 
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 pot acorda punctaje intermedia re, 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 ţinut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
 

A. 30 de puncte 

1. Dikhela pes sar si laćhardo o dino téksto palal i oficiàlo rromani khethani grafìa vi palal e 

redakciaqe mangimata.                 8 pùnktur ă 

2. Dikhela pes sar si kerdo o amboldipen gaзikanes. E pùnktură si dine palal sar si ćaćes 

amboldino o tèksto, dikhindoj te na aven kerde gramatikane, leksikàlo vi punktuaciaqe dośa. 

                    8 pùnktur ă 

3. Dikhela pes sar si nakhavdi i dini sintàgma anθar e kèzură nominatìvo, akuzatìvo, 

genitìvo, datìvo, lokatìvo, ablatìvo, sociativ-intrumentàlo vi vokatìvo, ka-o jekhipen, dikhindoj kana 

si kerde vaj na gramatikane dośa.                8 pùnktur ă 

4. Dikhela pes te/ kana i dini kernavni si miśto nakhavdi ka-o avutno vaxt e indikativone 

modosqo.                   6 pùnktur ă 

 

B. 15 puncte  

1. Argumentarea fabulei „Greierele și furnica”.                15 puncte 

2. Se acordă câte un punct pentru fiecare sinonim corect identificat.             6 puncte 

3. Pentru fiecare valoare morfologică corect enunțată se acordă 1 punct.                          4 puncte 

4. Se acordă câte 1 punct pentru despărțirea corectă în silabe a fiecărui cuvânt.               5 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
 
A. Dikhela pes kana si prinзarde e etàpe/ e śirda e texarinǎqe malavipnasqe. 
                  15 pùnktur ǎ 
B.  
- definirea conceptului de joc de mișcare la vârsta preșcolară     5 puncte 
- descrierea unui joc de mișcare pentru grupa de vârsta 4-5 ani 10 puncte  


