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Limba şi literatura română
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 5
• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I
(42 de puncte)
A. 1. câte 2 puncte pentru transcrierea oricărui cuvânt obținut prin derivare (de exemplu: lăcomie,
lădiţă), a oricărui cuvânt format prin compunere (de exemplu: numai, rămas-bun) şi a oricărui
cuvânt format prin schimbarea valorii gramaticale (de exemplu: domnul meu; acel cal)
3x2p=6 puncte
2. explicarea rolului celor două puncte în secvența dată (de exemplu: marchează începutul vorbirii
directe)
6 puncte
3. câte 3 puncte pentru selectarea oricărei personificări (de exemplu: Calul însă […] zise; Apoi îl
întrebă calul) și a oricărei enumerații din textul dat (de exemplu: un inel, un ceas și o lădiță de aur)
2x3p=6 puncte
4. câte 3 puncte pentru numirea a două moduri de expunere utilizate în text (de exemplu:
naraţiunea, dialogul)
2x3p=6 puncte
5. prezentarea adecvată a semnificației secvenței, în limitele de spațiu indicate 6 p./prezentarea
parțial adecvată a semnificației secvenței, în limitele de spațiu indicate 3 p./încercare de
prezentare a semnificației secvenței 1 p.
6 puncte
B.
– câte 2 puncte pentru numirea oricăror două mijloace de caracterizare a personajului ales
2x2p=4 puncte
– câte 2 puncte pentru ilustrarea oricăror două trăsături ale personajului, cu exemple adecvate,
selectate din fragmentul citat
2x2p=4 puncte
– adecvarea conținutului la cerință (claritatea și coerența ideilor; echilibru între părţile compunerii)
2 p./conținut parțial adecvat 1 p.
2 puncte
– respectarea limitelor de spaţiu indicate
2 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(36 de puncte)
A. 1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a celor două enunţuri cerute (de exemplu: Masivul
Rarău este îndrăgit pentru frumuseţea locurilor.; Turnurile Pietrelor Doamnei măsoară 70 de metri.)
2x2p=4 puncte
2. câte 2 puncte pentru scrierea numelui autorului și a titlului articolului
2x2p=4 puncte
3. câte 1 punct pentru menţionarea fiecărei părţi de vorbire (imensele – adjectiv propriu-zis; circulă
– verb predicativ; legende – substantiv comun; care – pronume relativ)
4x1p=4 puncte
4. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (salvatoare – atribut adjectival;
formaţiuni – subiect)
2x2p=4 puncte
5. - câte 1 punct pentru transcrierea celor două propoziții subordonate din fraza dată
2x1p=2 puncte
- câte 1 punct pentru precizarea felului fiecărei propoziții subordonate transcrise: propoziţie
subordonată subiectivă; propoziţie subordonată atributivă
2x1p=2 puncte
6. construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată
completivă indirectă, introdusă prin conjuncţia subordonatoare că
4 puncte
- 1 punct pentru construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii
- 3 puncte pentru construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate introduse prin
conjuncţia subordonatoare că
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B. – relatarea unei întâmplări, respectând succesiunea logică a evenimentelor 4 p./relatarea unei
întâmplări, fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor 2 p.
4 puncte
– câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal
2x2p=4 puncte
– adecvarea conţinutului la cerinţă (claritatea şi coerenţa ideilor; echilibru între componentele
compunerii) 2 p./conţinutul parţial adecvat 1 p.
2 puncte
– respectarea limitelor de spaţiu indicate
2 puncte
12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziţiei
1 punct
– coerenţa textului
2 puncte
– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului 2p./adecvarea parţială 1p.
2 puncte
– ortografia (0-2 erori-3p./ 3 erori – 2p./ 4 erori – 1p./ 5 sau mai multe erori – 0p.)
3 puncte
– punctuaţia (0-3 erori-2p./ 4 erori – 1p./ 5 sau mai multe erori – 0p.)
2 puncte
– aşezarea corectă a textului în pagină
1 punct
– lizibilitatea
1 punct
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