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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
VARIANTA 3 

• 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 prin barem. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
1. 10 puncte 
 - descrierea metodei 2p 
 - aplicabilitatea metodei 2p 
 - enunţuri probleme adecvate exemplificării indicate 2 x 1p = 2p 
 - implementare pentru problemele enunțate 2 x 2p = 4p 
(pentru fiecare algoritm principial corect, dar care conduce la o rezolvare parţială, se acordă numai 1p) 
 

2. 5 puncte 
 - componente 2p 
 - funcții 3 x 1p = 3p 
 

3. 15 puncte 
a) - antet corect 1p 
 - determinare a valorii indicate  3p 
  (pentru algoritm principial corect, dar care conduce la o rezolvare parţială se acordă numai 2p) 
 - furnizare valoare corectă prin parametru 1p 
b) - operaţii cu fişierul (declarare, pregătire pentru scriere, scriere) 1p 
 - determinare a unor perechi cu proprietatea indicată 3p 
 (pentru algoritm principial corect, dar care conduce la o rezolvare parţială se acordă numai 2p) 
 - obţinerea numărului cerut de perechi 2p 
 (pentru algoritm principial corect, dar care conduce la o rezolvare parţială se acordă numai 1p) 
 - apeluri corecte ale subprogramului indicat 1p 
 - declarări, citire date, corectitudine globală (se ignoră definiţia subprogramului, care poate lipsi 

complet în rezolvarea cerinţei b) 1p 
 - descrierea coerentă a metodei utilizate 2p 
 

SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
1. 15 puncte 
a) - caracteristici ale mijlocului de învățământ 2 x 2p = 4p 
 - avantaje ale utilizării mijlocului de învățământ   2 x 1p = 2p 
b) - elemente ale proiectării didactice în concordanţă cu mijlocul de învățământ ales 3 x 1p = 3p 
 - activitatea profesorului  3p 
 - activitatea elevilor 3p 
 

2. 15 puncte 
 - enunțuri corecte din punctul de vedere metodico – ştiinţific, conform cerinței  5 x 1p = 5p 
 - răspunsuri așteptate / etapele necesare obținerii răspunsurilor așteptate 5 x 2p = 10p 
 

SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
- conceptul de finalități ale educației 5p (răspuns parțial 3p) 
- clasificare 5p (răspuns parțial 3p) 
- ideal 5p (răspuns parțial 3p) 
- scop 5p (răspuns parțial 3p) 
- obiective 5p (răspuns parțial 3p) 
- proceduri de operaționalizare 5p (răspuns parțial 3p) 


