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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

VARIANTA 2 
 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor, în limita punctajului 
maxim corespunz ător.  

• Nu se acord ă frac ţiuni 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 ărţirea la 10 a 
punctajului total ob ținut pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I             (45 de puncte) 
 
1. 30 de puncte 
a. - 8 puncte pentru comparaţie corectă. Pentru comparaţie parţial corectă se acordă 4 puncte  

8 puncte  
b. - câte 1 punct pentru descrierea organizării activităţilor    2x1p= 2 puncte 

- câte 2 puncte pentru argumentarea alegerii fiecărei dintre metodele didactice 2x2p= 4 puncte 
- câte 5 puncte pentru exemplificarea modului de formare a competenţelor 2x5p= 10 puncte 

c. - câte 1 punct pentru menţionarea fiecărui mijloc de învăţământ   2x1p= 2 puncte 
- câte 2 puncte pentru argumentarea utilizării fiecărui mijloc   2x2p= 4 puncte  

 
2. 15 puncte 
a. – pentru detalierea conţinutului ales        5 puncte  
b. -  câte 2 puncte pentru fiecare exerciţiu corect construit    5x2p=10 puncte  
 
SUBIECTUL al II-lea            (45 de puncte) 
 
1. 30 de puncte 
- câte 2 puncte pentru proiectarea corectă a fiecăruia dintre cei cinci itemi elaboraţi 

           5x2p=10 puncte 
- câte 2 puncte pentru elaborarea detaliată a răspunsului aşteptat în cazul fiecăruia dintre cei cinci 
itemi                    5x2p=10 puncte 
- câte 2 puncte pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor de specialitate utilizate în cazul 
fiecăruia dintre cei cinci itemi                 5x2p=10 puncte 
2. 15 puncte 
a. 4 puncte  
- câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două avantaje ale metodei precizate 2x2p= 4 puncte  
b. 5 puncte  
precizarea tipurilor de abilităţi ce pot fi observate      5 puncte  
c. 6 puncte  
- detalierea modalităţii de proiectare a demersului evaluativ și prezentarea criteriilor de evaluare în 
concordanţă cu secvenţa dată – 4 puncte/ prezentare parţial corectă – 2 puncte.   6 puncte 
 


