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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
22 iulie 2020 

 

Probă scris ă 
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂN Ă ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, LIMBA ȘI LITERATURA 
BULGARĂ MATERNĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN 

LIMBA BULGAR Ă) 
BAREM DE EVALUARE ȘI 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             (60 de puncte) 
 
A. Limba român ă                                                                                                       (15 puncte)  
1. câte 2 puncte pentru scrierea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al celor două 
cuvinte date (de exemplu: ajung – sosesc, fetelor – fiicelor)  
                          2x2p=4 puncte  
2. câte 1 punct pentru transcrierea, din textul dat, a oricărui cuvânt care conține vocale în 
hiat (de exemplu: târzie, împărăție), respectiv a oricărui cuvânt care conține un diftong (de 
exemplu: nouă, înaintea)  
                            2x1p=2 puncte  
3. câte 2 puncte pentru precizarea valorii morfologice pentru fiecare dintre cele două 
cuvinte date (le – pronume, nouă – numeral)   
                       2x2p=4 puncte  
4. câte 2 puncte pentru menționarea funcției sintactice pentru fiecare dintre cele două 
cuvinte date (arde – predicat, nepotul – subiect)  
                               2x2p=4 puncte  
5. precizarea felului ultimei propoziții subordonate din textul dat (…care îl primesc cu toată 
cinstea cuvenită unui fiu de crai și moștenitor al împăratului – propoziție subordonată 
atributivă)                                                                                                   1 punct  
 
B. Literatura român ă și universal ă pentru copii                                                    (15 puncte) 
Conținut – 10 puncte 
- prezentarea viziunii asupra temei viețuitoarelor în textul liric inclus în programa de 
examen 

2 puncte 
• prezentare nuanțată și adecvată – 2p. 
• prezentare superficială, schematică – 1p. 

- câte 1 punct pentru menționarea oricăror două aspecte/elemente referitoare la tema 
viețuitoarelor, prezentate în textul liric ales 
                 2x1p=2 puncte  
- câte 2 puncte pentru ilustrarea celor două elemente/aspecte indicate, prin 
secvențe/episoade semnificative din opera aleasă 
               2x2p=4 puncte  
- exprimarea unui punct de vedere propriu asupra temei viețuitoarelor reflectate în textul 
selectat 

2 puncte  
• prezentarea nuanțată și adecvată – 2p. 
• prezentarea superficială, schematică – 1p. 
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Redactare – 5 puncte 
- organizarea ideilor în scris, utilizarea limbii literare       1 punct 
- abilități de analiză si de argumentare         1 punct  
- ortografie, punctuație            1 punc 
- așezare în pagină și lizibilitate          1 punct 
- încadrarea în limita de spațiu indicată         1 punct  
 
C. Limba și literatura bulgar ă matern ă                                                                  (30 de puncte) 
1. Описание на персонажите                                                                                          10 точки 
2.Правилно посочване на синоним и антоним                                                               5 точки                  
3. Правилно разделяне на думите в срички                                                                   5 точки                                                                               
4. Литературното творчество на писателя Алеко Константинов.                                 10 точки  
 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
 
A. Metodica pred ării limbii și literaturii române                                                         (15 puncte) 
 
- câte 2 puncte pentru menționarea oricăror trei dintre etapele activității precizate   

           3x2p=6 puncte  
- câte 3 puncte pentru descrierea conținuturilor fiecăreia dintre cele trei etape menționate 

3x3p=9 puncte 
 
B.Metodica pred ării limbii și literaturii bulgare materne                                              15 puncte 
 
1.Представяне на един дидактически метод използван при изучаване на „нови думи“ на деца 
в предучилищна възраст .                                                                                                  11 точки 
                                                               
                                                                                                     
 2. Ролята на “картинките” в процеса на обучение на деца в предучилищна възраст.                                                                                                                  
                                                                                                                                                4 точки                                                                                                                  
 
 

 


