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Probă scrisă 
Limba și literatura engleză  

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
VARIANTA 3 

 
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita punctajului 

maxim corespunzător.  
• Se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului 

indicat în 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) 

A.  
a. Contextualize the text ...         5 points 
b. Identify ...                                                        8 points 
c. Discuss ...                                           2 points 
B.  
a. Complete the second sentence(1p x 5 sentences)     5 points 

Suggested answers: 
1. . hardly wait to start . 
2. . put in jeopardy by . 
3. . height has doubled . 
4. . over being made redundant . 
5. . friendship with Susan dates back . 

 
b. Choose the correct answer. (1p x 5 )                             5 points 

1-B 2-D 3-C 4-C 5-B 
 

c. Specify and illustrate five uses of the Past Tense Continuous.                           5 points 
1. Specify (0.5p x 5 ways)      2.5 points 
2. Give examples (0.5 p x 5 examples)     2.5 points 

 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 

1. teacher’s role .............................................................................................................6 points 
      describe ....................................................................................3 points 

give examples ..........................................1 p x 3 examples ....3 points 
2. pairwork ............................................9 points 

advantages of pairwork ............................2 p x 3 advantages ......................6 points 
give examples .............1 p x 3 items..........3 points 

3. devise a reading activity .................................................. 15 points 
i. ..................................................................1 p 
ii. ..................................................................4 p 
iii. ..................................................................6 p 
iv. ..................................................................4 p 

     Candidates will lose points as follows: 0.10 p – spelling mistakes 
                                                             0.25 p – lexical mistakes 
                                                             0.50 p – grammatical & discourse organisation mistakes 
                                                             0.50 p – irrelevant/incorrect/missing information 
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SUBIECTUL al III-lea        (30 de puncte) 
 

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

  


