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Varianta 3
•
•
•

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru
rezolvări parțiale, 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)
Diateza cauzativă: caracteristici morfo-sintactice şi semantice.
Punctajul se acordă astfel:
a. Conţinut:
Caracteristici morfo-sintactice (morfemul de cauzativ, formare de la verbe tranzitive şi
intranzitive, marcare cazuală)
8 puncte
Prezentarea celor 2 tipuri de cauzativ (permisiune şi coerciţie) şi a sensurilor acestora
8 puncte
Exemple relevante
4 puncte
b. Corectitudinea exprimării/exemplelor în limba japoneză
10 puncte
din care:
gramatică
6 puncte
lexic/scriere
4 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Conceptele de 本音(ほんね
たてまえ,
本音 ほんね,
ほんね sentimente şi intenţii reale) şi 建前 (たてまえ
たてまえ aparenţa,
comportamentul în public) .
Punctajul se acordă astfel:
- respectarea cerinţei la nivelul conţinutului – atingerea tuturor aspectelor menţionate în
cerinţă şi pertinenţa informaţiilor :
18 puncte
- expunerea coerentă şi bine structurată:
6 puncte
- corectitudinea şi adecvarea limbajului:
6 puncte
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
Secvenţă didactică - predarea verbelor de dare-primire prin trei activităţi.
Punctajul se acordă astfel:
Calitatea exerciţiilor propuse (6 puncte x 3 activităţi)
18 puncte
din care: - cerinţe clare
2 puncte
- conţinut relevant
2 puncte
- grilă corectă de evaluare
2 puncte
Precizarea nivelului elevilor
1 punct
Corectitudinea terminologică şi a exprimării
4 puncte
Corespondenţa exerciţiilor propuse cu nivelul elevilor
4 puncte
Corectitudinea exprimării/exemplelor în limba japoneză
3 puncte
din care: gramatică
2 puncte
lexic/scriere
1 punct
Probă scrisă la limba japoneză
Barem de evaluare și de notare
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