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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 MAGHIAR Ă MATERNĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA  

(ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA MAGHIAR Ă) 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE 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. 

  
Redactare – 5 puncte 
- organizarea ideilor în scris, utilizarea limbii literare          1 punct 
- abilități de analiză si de argumentare            1 punct  
- ortografie, punctuație              1 punct 
- așezare în pagină și lizibilitate             1 punct 
- încadrarea în limita de spațiu indicată            1 punct  
 
C. Limba și literatura maghiar ă matern ă (30 de puncte) 
1. Cím és szövegegész kapcsolatának értelmezése. A cím egy ismert gyermekjátékra utal, a vers 
hangulata, a képi világ a gyermekjáték élményét idézi fel. A lírai én gyermekkori emlékei 
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elevenednek meg. Minden teljes, érvényes válasz 5 pontot ér. Részben érvényes, kifejtett válasz 3 
pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont.        5 pont 
2. Retorikai eszköz megnevezése (pl. ismétlés) – 2 pont, helyes példázás – 2 pont        4 pont 
3. Az ugrósikola bemutatása a szöveg alapján: Pl. Aszfaltra színes krétával rajzolt forma, melyen a 
gyermek ugrál, miközben számolja az ugrásait a felrajzolt négyzetekben levő számok alapján.  
                   3 pont 
4. A megfogalmazott érzések megnevezése, értelmezés, pl.: a lírai én az utcán járva szemlélődik, 
a hirtelen megpillantott ugróiskola vidámságot, jókedvet, pozitív hangulatot kelt benne, felidézi 
gyermekkori emlékeit, s (gondolatban vagy a valóságban) végigugrálja a rajzot,: a felnőtt-én 
azonosul a gyermeki énnel. Minden teljes, érvényes válasz 5 pontot ér. Részben érvényes, kifejtett 
válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont.
                   5 pont  
5. Minden helyesen elválasztott szó 1 pontot ér. Helyes válasz: ál-lok, pá-ros, jár-da-szél-re.3 pont 
6.Minden helyesen meghatározott szófaj 1 pontot ér. Helyes válaszok: állok=ige; páros=melléknév; 
járdaszálre=(ragos) főnév                                                3 pont 
7. Minden helyes alaktani elemzés 1 pontot ér.  

ját+ok=T+R 
szép+re=T+R 
sár+(o)s=T+K 
néz+z=T+J                 4 pont  

8. Minden helyesen azonosított szószerkezet 1 pontot ér. Pl.: 
zöld krétával=minőségjelzős szószerkezet 
járok az utcán=helyhatározós szószerkezet 
nagyszerűen megy=módhatározós szószerkezet 
                         3 pont  

 
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 
 
Notă: Subiectul poate fi tratat în limba română sau în limba maternă, dar precizarea conținuturilor 
învățării se va face în limba română. 
 
B. Metodica pred ării limbii și literaturii maghiare materne (15 puncte) 
A kidolgozott egynapos projekt értékelési szempontjai:  
− indoklás – 1 pont 
− térkép – 1 pont 
− célok – 1 pont 
− erőforrások – 1 pont 
− módszerek – 2 pont 
− a projekt produktuma – 2 pont 
− információk feltérképezése – 1 pont 
− tevékenységi sarok és felkínált eszközök – 2 pont 
− logikus felépítés, helyes fogalomhasználat – 2 pont 
− nyelvhelyesség, helyesírás – 2 pont 

 


