
Barem de corectare la Limba germană 

 

Domeniul Comunicare.  

Subiectul I. Evaluarea competenței de comunicare langajieră. Comprehensiunea scrisă 

a textului - 30 puncte. 

 

 Pentru toţi itemii ce vizează comprehensiunea textului răspunsurile sunt bazate pe 

conţinutul textului citit. 

Nr. Barem Punctaj Punctaj 

total 

1 Răspuns corect. 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. 

Răspuns incorect.  

Se acordă 0 puncte pentru fiecare răspuns incorect. 

Lipsă de răspuns. 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

 

4 puncte  

  

2 Răspuns corect conform cerinţei (1 alegere). 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. 

Răspuns incorect.  

Se acordă 0 puncte pentru fiecare răspuns incorect. 

Lipsă de răspuns. 

L/0/1 

L/0/1 

 

2 puncte 

  

  

  

  

3 Răspuns corect. 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. 

Răspuns incorect.  

Se acordă 0 puncte pentru fiecare răspuns incorect. 

Lipsă de răspuns. 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

4 puncte 

4 Răspuns corect. 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. 

Răspuns incorect.  

Se acordă 0 puncte pentru fiecare răspuns incorect. 

Lipsă de răspuns. 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

4 puncte 

5 Răspuns corect. 

Se   acordă un punct pentru fiecare răspuns corect „adevărat” 

sau „fals” - 1 p. 

Se   acordă un punct pentru fiecare justificare corectă, 

transcrisă din text - 1 p. 

Răspuns incorect. 

Se acordă 0 puncte pentru fiecare răspuns incorect „adevărat” 

sau „fals”  Se acordă 0 puncte pentru fiecare justificare 

incorectă. 

Lipsă de răspuns. 

 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

 

6 puncte 

  

  

 



N.B.! Dacă lipseşte răspunsul  „adevărat” sau „fals” ca prima 

condiție minimă necesară, atunci justificarea, ca a doua 

condiție, nu poate fi validată.  

6 Răspuns corect. 

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

Răspuns incorect. 

Se acordă 0 puncte pentru fiecare răspuns incorect. 

Lipsă de răspuns. 

A/0/2 

A/0/2 

A/0/2 

A/0/2 

 

8 puncte 

  

  

  

7 Răspuns corect. 

Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect. 

Răspuns incorect. 

Se acordă 0 puncte pentru raspuns inocrect. 

Lipsă de răspuns. 

L/0/2 

 

2 puncte  

 

Subiectul II.  Evaluarea competenței de comunicare langajieră. Producerea scrisă a 

textului – 40 puncte. 

 

1 Corectitudinea la nivel de competență pragmatică - 20 puncte. 

  a) identifică tema conform sarcinii indicate - 1 p. 0 1  

b) descrie/prezintă/relatează despre fenomenul/problema/acțiunile, 

conform sarcinii indicate:  

● detaliat - 4 p. 

●  parțial - 2 p. 

N.B. Descrie/prezintă/relatează 1 aspect/caracteristică/ 

particularitate despre fenomenul/problema/acțiunile, conform 

sarcinii indicate – 2 p.; iar pentru 2 și mai multe – 4 p. 

0 2 4  

c) prezintă avantaje și dezavantaje ale fenomenului/problemei/ 

acțiunilor, conform sarcinii indicate: 

● 3-4 avantaje și/sau dezavantaje - 6 p. 

● 1-2 avantaje și/sau dezavantaje - 3 p. 

0 3 6  

d) prezintă 2 exemple adecvate în bază de lecturi, experiențe etc., 

conform sarcinii indicate:  

● 2 exemple - 4 p. 

● 1 exemplu - 2 p.  

0 2 4  

e) exprimă opinia proprie asupra fenomenului/ problemei/ 

acțiunilor, conform sarcinii indicate  - 2 p. 

0 2  



f) justifică opinia asupra fenomenului/ problemei/acțiunilor prin 

atitudini/sentimente/impresii etc., conform sarcinii indicate - 3 p. 

0 3  

2 Corectitudinea la nivel de competenţă lingvistică (componenta semantică) – 4 

puncte.  

  a) structurează clar şi consecutiv ideile exprimate într-un text 

coerent, utilizând o varietate de conectori logici adecvați, cu 

distincții între introducere, desfășurarea ideilor, concluzii, 

conform sarcinii indicate – 3 p. 

b) structurează ideile exprimate într-un text coerent, utilizând 3-4 

conectori de bază, conform sarcinii indicate  - 2 p. 

c) structurează ideile exprimate sub forma unui text parțial coerent, 

conform sarcinii indicate – 1 p.   

0 1 2 3  

  

  

  

a) structurează textul în paragrafe, conform sarcinii indicate – 1 p.  0 1      

3 Corectitudinea la nivel de competență lingvistică (componenta lexicală şi 

ortografică) - 6 puncte.  

  Folosește şi ortografiază corect vocabularul pentru a descrie 

tema, conform sarcinii indicate.  

 

N.B.! Se va scădea câte 1 punct pentru fiecare 3 greșeli lexicale sau 

ortografice, prin consecință, dacă sunt comise mai mult de 18 greșeli 

lexicale sau ortografice puncte nu se mai scad. 

N.B.! Greșeala care se repetă este considerată ca fiind una singură. 

0 1 2 3 4 5 6 

4 Corectitudinea la nivel de competență lingvistică (componenta 

gramaticală şi ortografică) – 6 puncte.  

       

 5 Utilizează şi ortografiază corect modurile, timpurile, formele, 

structurile gramaticale, conform situației indicate. 

 

N.B.! Se va scădea câte 1 punct pentru fiecare 4 greșeli gramaticale 

sau ortografice, în consecință, dacă sunt comise mai mult de 24 de 

greșeli gramaticale sau ortografice puncte nu se mai scad.  

N.B.! Greșeala care se repetă este considerată ca fiind una singură. 

0 1 2 3 4 5 6 

6 Corectitudinea la nivel de competență lingvistică (componenta lexicală de volum) 

- 4 puncte. 



  Respectă componenta lexicală de volum conform sarcinii indicate: 

Se acordă 4 puncte pentru respectarea volumului de 180-200 de 

cuvinte 

Se acordă 3 puncte pentru respectarea volumului de 160-179 de 

cuvinte 

Se acordă 2 punct pentru respectarea volumului de 140-159 de 

cuvinte 

Se acordă 1 punct pentru respectarea volumului de 120-139 de 

cuvinte 

Se acordă 0 puncte pentru un volum mai mic de 120 de cuvinte. 

 

N.B.! În cazul depășirii volumului maxim de cuvinte puncte nu se 

acordă. 

N.B.! Punctajul de la sarcina de volum se adaugă la cel de la 

conținut. 

0 1 2 3  4  

  

  

  

  

  

  

 

N.B.! Răspunsul în altă limbă decât cea indicată pe test anulează itemul, proba sau 

testul.  

 

 

Domeniul Cultură.  

Subiectul III. Evaluarea competenţei (pluri/inter)culturale şi pragmatice. Producerea 

scrisă a textului – 30 puncte. 

 

1. Corectitudinea la nivel de competență culturală şi pragmatică – 16 puncte. 

 
a) identifică tema de cultură/civilizaţie, conform sarcinii indicate - 1 p. 0 1   

b) prezintă simbolurile unui oraș din spațiul germanofon, conform temei 

de cultură/civilizație indicate  - 1 p. 

0 1  

 

c) descrie simbolurile date, conform sarcinii de cultură/civilizație 

indicate: 

● detaliat - 6 p. 

● parțial - 3 p. 

N.B. Descrie/prezintă/relatează 1 aspect/caracteristică/ particularitate 

despre fenomenul/problema/acțiunile, conform sarcinii indicate – 3 p.; 

iar pentru 2 și mai multe – 6 p. 

0 3 6  



d) explică importanța simbolurilor pentru cultura orașului și istoria 

acestuia, conform temei de cultură/civilizație indicate : 

● detaliat  - 4 p. 

● parțial - 2 p. 

N.B. Descrie/prezintă/relatează 1 aspect/caracteristică/ particularitate 

despre fenomenul/problema/acțiunile, conform sarcinii indicate – 2 p.; 

iar pentru 2 și mai multe – 4 p. 

0 2 4  

e) apreciază și exprimă atitudinea față de valoarea culturală a 

simbolurilor prezentate, conform temei de cultură/civilizație indicate.  

● detaliat  - 4 p. 

● parțial - 2 p. 

0 2 4  

2. Corectitudinea la nivel de competenţă lingvistică (componenta semantică) – 2 puncte. 

 
a) structurează clar şi consecutiv ideile exprimate într-un text coerent, 

respectând tipul textului, structura (titlu, introducere, cuprins, încheiere), 

conform sarcinii indicate – 2 p. 

b) structurează  ideile exprimate sub forma unui text parțial coerent, 

conform sarcinii indicate – 1 p.   

0 1 2   
 

3. Corectitudinea la nivel de competență lingvistică (componenta lexicală şi ortografică) - 5 

puncte. 

 
Posedă şi ortografiază corect vocabularul necesar pentru a descrie 

subiectul propus, conform temei de cultură/civilizație indicate. 

 

N.B.! Se va scădea câte 1 punct pentru fiecare 3 greșeli lexicale sau 

ortografice, în consecință, dacă sunt comise mai mult de 15 greșeli 

lexicale sau ortografice ce nu se repetă puncte nu se mai scad. 

 N.B.! Greșeala care se repetă este considerată ca fiind una singură. 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

  

 

 

5 

 

 

 

 

 

4. Corectitudinea la nivel de competenţă lingvistică (componenta gramaticală şi ortografică) - 

4 puncte. 

 
Utilizează, ortografiază corect modurile, timpurile, formele şi structurile 

gramaticale, conform temei de cultură/civilizaţie indicate. 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 



N.B.! Se va scădea câte 1 punct pentru fiecare 4 greșeli gramaticale sau 

ortografice, în consecință, dacă sunt comise mai mult de 16 greșeli 

gramaticale sau ortografice puncte nu se mai scad. 

 N.B.! Greșeala care se repetă este considerată ca fiind una singură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Corectitudinea la nivel de competenţă lingvistică (componenta lexicală de volum) – 3 puncte. 

 
Respectă componenta lexicală de volum conform sarcinii/temei 

indicate: 

Se acordă 3 puncte pentru respectarea volumului de 90-100 de cuvinte 

Se acordă 2 puncte pentru respectarea volumului de 80-89 de cuvinte 

Se acordă 1 punct pentru respectarea volumului de 70-79 de cuvinte 

Se acordă 0 puncte pentru un volum mai mic de 70 de cuvinte 

 

N.B.! În cazul depășirii volumului maxim de cuvinte puncte nu se 

acordă. 

N.B.! Punctajul de la sarcina de volum se adaugă la cel de la conţinut. 

0 

 

1

  

2 3 

 

 N.B.! Răspunsul în altă limbă decât cea indicată pe test anulează itemul, proba sau testul. 

 


