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Model
Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracŃiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I
(42 de puncte)
A. 1. câte 2 puncte pentru transcrierea corectă din fragmentul dat a oricărui cuvânt derivat (de exemplu:
copilăreşti), a oricărui cuvânt compus (de exemplu: dinspre), a oricărui cuvânt obŃinut prin conversiune (de
exemplu: aceasta)
3x2p = 6 puncte
2. explicarea rolului semnului exclamării din structura dată (de exemplu: marchează o propoziŃie exclamativă,
exprimând emoŃia vorbitorului) 6p/ explicare incompletă 2p
6 puncte
3. câte 3 puncte pentru menŃionarea oricărui epitet (de exemplu: mai răutăcioasă) şi a oricărei metafore (de
exemplu: izvor de alintare) din fragmentul dat
2x3p = 6 puncte
4. câte 3 puncte pentru precizarea a două moduri de expunere prezente în text (de exemplu: naraŃiunea,
dialogul)
2x3p = 6 puncte
5. prezentarea adecvată a semnificaŃiei secvenŃei, în limita de spaŃiu indicată 6p/ prezentare parŃial adecvată
sau nerespectarea limitei de spaŃiu indicate 2p
6 puncte
B. – câte 2 puncte pentru prezentarea oricăror două trăsături ale personajului ales
2x2p=4 puncte
− ilustrarea trăsăturilor numite cu exemple din text 4p/ilustrare parŃial adecvată 2p
4 puncte
− redactarea unui conŃinut adecvat cerinŃei formulate (claritatea şi coerenŃa ideilor; ton argumentativ; echilibru
între componente; dispunerea paragrafelor) 2p/conŃinut parŃial adecvat 1p
2 puncte
− respectarea limitei minime de spaŃiu indicate
2 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(36 de puncte
A.1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a celor trei enunŃuri cerute (de exemplu: Autorul textului este
Marian Popescu.; Zona în care este situat oraşul Arras este nordul FranŃei.; Acest oraş este cea mai veche
aşezare atestată din FranŃa.)
3x2p=6 puncte
2. scrierea titlului articolului şi al publicaŃiei în care a apărut acesta
3x2p=6 puncte
3. notarea răspunsului corect: b
6 puncte
4. câte 1 punct pentru precizarea corectă a fiecărei valori morfologice şi funcŃii sintactice: trăieşti – verb
predicativ, predicat verbal; trecutul – substantiv comun, subiect; săi – adjectiv pronominal posesiv, atribut
adjectival
6x1p=6 puncte
B. – câte 2 puncte pentru prezentarea oricăror două caracteristici ale oraşului
2x2p=4 puncte
− folosirea unui limbaj expresiv în descrierea oraşului
4 puncte
− redactarea unui conŃinut adecvat cerinŃei formulate (claritatea şi coerenŃa ideilor, echilibru între componente;
dispunerea paragrafelor) 2p/ conŃinut parŃial adecvat 1p
2 puncte
− respectarea limitei minime de spaŃiu indicate
2 puncte
12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
− unitatea compoziŃiei
− coerenŃa textului
− registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conŃinutului – 2p/ adecvare parŃială – 1p
− ortografia (0-2 erori – 3p/ 3 erori – 2p/ 4 erori – 1p/ 5 sau mai multe erori – 0p)
− punctuaŃia (0-3 erori – 2p/ 4 erori – 1p/ 5 sau mai multe erori – 0p)
− aşezarea corectă a textului în pagină
− lizibilitatea
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