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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

Varianta 3 
 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin țelor. 
• Nu se acord ă frac țiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermedi are pentru rezolv ări 

par țiale, în limitele punctajului indicat în barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărțirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I          (30 de puncte) 
Discutați despre valorile aspectuale ale verbului în limba chineză. 
Punctajul se acordă astfel: 
A. Con ținut:  20 puncte 

• definirea aspectului, clasificarea și indicarea marcatorilor  12 puncte 
• precizarea condițiilor de folosire  4 puncte 
• exemple relevante        4 puncte 

B. Corectitudinea exprim ării/exemplelor în limba chinez ă  10 puncte 
• gramatică  6 puncte 
• lexic/scriere  4 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea           (30 de puncte) 
Realizați o prezentare a frazei pasive marcate și nemarcate în limba chineză. 
 
Punctajul se acordă astfel: 

• respectarea cerinţei la nivelul conţinutului – definirea diatezei pasive, indicarea structurilor 
specifice, marcatorii, forma de negaţie  18 puncte 

• expunerea coerentă şi bine structurată 6 puncte 
• corectitudinea şi adecvarea limbajului 6 puncte 

 
 

SUBIECTUL al III-lea         (30 de puncte) 
Plan de predare a tipurilor de interogație în limba chineză. 
Punctajul se acordă astfel:  
A. Con ținut  

• precizarea strategiilor utilizate și a tipurilor de exerciții folosite  18 puncte  
- cerințe clare  8 puncte 
- conținut relevant  8 puncte 
- distribuirea echilibrată în raport cu etapele de învățare 2 puncte 

• precizarea nivelului elevilor  1 punct 
• corectitudinea terminologică și a exprimării  4 puncte 
• corespondența exercițiilor propuse cu nivelul elevilor  4 puncte 

 
B. Corectitudinea exprim ării/exemplelor în limba chinez ă  3 puncte 

• gramatică  2 puncte 
• lexic/scriere  1 punct 

 
 


