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Varianta 2 

 

BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE 

 Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu 

se acordă fracțiuni de punct. 

Subiectul I (42 de puncte) 

A.1.Se acordă câte 2 puncte pentru precizarea modului de formare a cuvintele din text (toate- adjectiv 

pronominal nehotărât, format prin conversiune din pronume nehotărât; scaunele - cuvânt format prin 

derivare cu sufix diminutival; de la- cuvânt format prin compunere ).        3x2p=  6 puncte 

2.Explicarea rolului virgulei în enunţul dat (de exemplu: virgula desparte substantivul babo în cazul 

vocativ de restul propoziţiei).                                                                                                6 puncte 

3.Se acordă câte 2 puncte pentru selectarea fiecărei  figuri de stil diferite şi câte 1p. pentru preci-zarea 

fiecăreia. 2x2p= 4p; 2 x1p= 2p;                                                                                              6 puncte 

4.Se acordă câte 3 puncte pentru precizarea celor două moduri de expunere din text (de exemplu: 

naraţiune şi descriere/dialog.                                                                                           2x3p=6 puncte 

5.prezentarea adecvată a semnificației fragmentului, în limitele de spațiu indicate 6p/ prezentarea 

parțial adecvată a semnificației, în limitele de spațiu indicate 3p/ încercare de prezentare 1p.  

                                                                                                                                                    6  puncte                                                                                                                                                                                 

B. – menţionarea  a două trăsături specifice unei opere epice 2p+2p                                      4 puncte 

      - exemplificarea celor două trăsături, valorificând textul: 4p/ exemplificarea unei trăsături, valori- 

ficând textul:  2p/ încercarea de exemplificare , fără valorificarea textului: 1p                         4 puncte                                                                                                    

-adecvarea conținutului la cerință (claritatea și coerența ideilor, echilibru între componentele 

compunerii) 2p/ conținut parțial adecvat 1p                                                                            2 puncte 

-respectarea limitelor de spațiu indicate                                                                                 2 puncte 

 

 

 

 



 

 

Subiectul al II-lea (36 de puncte) 

Subiectul al II-lea                                                                                     ( 36 de puncte)                

A.1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a celor două enunţuri corecte cerute (de exemplu: 

Albatrosul doarme în zbor, cu capul ascuns în pene, lasându-se în voia vântului şi a reflexelor; Un 

albatros poate să străbată 550 km într-o singură zi.)            2x2p=4 puncte 

2. câte 2 puncte pentru scrierea numelui autorului şi al articolului  din care este extras fragmentul. 

                                      2x2p=4 puncte 

3. câte 1 punct pentru menţionarea fiecărei părţi de vorbire (întâlnim- verb predicativ;  el – pronume 

personal; vreo- adjectiv pronominal nehotărât; socială- adjectiv propriu-zis.)            4x1p=4 puncte 

4. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice ( săi – atribut adjectival;  slabi– nume 

predicativ)                                                                                                                        4x1p=4 puncte 

5. Se acordă câte 1 punct pentru transcrierea fiecărei propoziții secundare circumstanţiale din cele 

două fraze  date (când trebuie- propoziţie secundară circumstanţială de timp; fără să se ţină seama de 

nenumăratele zigzaguri generate de căutarea curenţilor favorabili de aer- propoziţie subordonată 

circumstanţială de mod )                                                                                                  2x1p=2 puncte                                                                                                  

Se acordă câte 1 punct pentru precizarea felului fiecărei propoziții  transcrise.               2x1p=2 puncte                                                                            

6. 2 puncte pentru construirea unei fraze în care să existe o propoziţie subordonată completivă 

indirectă; 2 puncte pentru construirea subordonatei indicate introduse printr-un pronume relativ.   

                                                           2x2p=4 puncte 

B.-Prezentarea celor patru trăsături ale păsării/animalului: 4 x1p= 4p                                       4 puncte                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Respectarea convenţiilor specifice unei descrieri, în totalitate :2p / parţial 1p.                 2 puncte 

- Formularea unui titlu expresiv : 2p./ banal : 1p.                                                                      2 puncte 

-Adecvarea conținutului la cerință (claritatea și coerența ideilor, echilibru între componentele 

compunerii) 2p/ conținut parțial adecvat 1p                                                                               2 puncte 

-Respectarea limitei de spațiu 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 / adecvare 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 puncte 

- lizibilitatea                                                                                                                                 1 punct 

 

OFICIU – 10 puncte 

 


