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Probă scris ă 
Geologie 

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. câte 1p pentru fiecare metodă de instruire precizată – 4p (1px4 metode); 
2. câte 2p pentru argumentarea fiecărei metode de instruire precizate la punctul 1. – 8p 
(2px4metode argumentate; pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj intermediar 1p); 
3. câte 1p pentru fiecare mijloc de învăţământ precizat – 4p (1px4 mijloace); 
4. câte 2p pentru fiecare explicaţie – 8p (2px4 explicaţii; pentru răspuns incomplet sau parţial 
corect se poate acorda punctaj intermediar 1p); 
5. 6p pentru o modalitate de a preda conţinuturile respective în forma de organizare frontală a 
procesului de învăţământ astfel:  
- 3p pentru precizarea a ce presupune forma de organizare frontală (pentru răspuns incomplet sau 
parţial corect se poate acorda punctaj intermediar 1-2p) 
- 3p pentru activitățile care corespund acestui mod de organizare (pentru răspuns incomplet sau 
parţial corect se poate acorda punctaj intermediar 1-2p); 
6. câte 3p pentru fiecare idee principală solicitată – 12p (3p x 4 idei; se poate acorda punctaj 
parțial 1-2p în funcție de complexitatea răspunsului).  
 

Se acordă 2p (se poate acorda şi punctaj parţial 1p) pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiei şi 
1p pentru utilizarea corectă a limbajului de specialitate.           Total 45 de puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea            (45 de puncte) 
1. a. ● 1 item de tip alegere duală – 2p (pentru cerinţa corect formulată; se poate acorda punctaj 
intermediar 1p); (conţinutul poate fi oricare din cele 3); 
- 1 item cu răspuns scurt/de completare – 2p (pentru cerinţa corect formulată; se poate acorda 
punctaj intermediar 1p); (conţinutul poate fi oricare din cele 3); 
- item de tip eseu structurat – 2p (pentru cerinţa corect formulată; se poate acorda punctaj 
intermediar 1p); (conţinutul poate fi oricare din cele 3); 
● baremul – 9p (câte 3p pentru fiecare răspuns corect/item, astfel: 2p pentru răspunsul explicit+1p 
pentru corectitudinea ştiinţifică);  
b. câte 2p pentru fiecare avantaj – 6p (2p x 3 avantaje; pentru un răspuns incomplet sau parţial 
corect se poate acorda punctaj intermediar 1p).            Total 21 de puncte 
 

2. a. 2 metode/instrumente alternative/complementare de evaluare – 2p (câte 1p pentru fiecare); 
b. explicarea celor 2 metode/instrumente alternative/complementare de evaluare – 4p (2p x 2 
explicații pentru răspuns incomplet sau parţial corect se poate acorda punctaj intermediar 1p); 
c. 2 etape ale proiectării fiecăreia dintre metodele/instrumentele alternative/complementare de 
evaluare precizate mai sus – 8p (2px2 etapex2 metode; pentru răspuns incomplet sau parţial 
corect se poate acorda punctaj intermediar 1p); 
d. 2 avantaje ale utilizării fiecărei metode/instrument alternative/complementare de evaluare la 
geologie – 8p (2px2 avantajex2 metode; pentru răspuns incomplet sau parţial corect se poate 
acorda punctaj intermediar 1p). 
 

Se acordă 1p pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiei şi 1p pentru utilizarea corectă a 
limbajului de specialitate.               Total 24 de puncte 


