SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE A ELEVILOR DE CLASA A VIII-A
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
16 FEBRUARIE 2013 – VARIANTA 1
BAREM DE EVALUARE ȘI 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.
•Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (42 de puncte)
A.
1. câte 2 puncte pentru fiecare despărțire corectă
3x2p=6 puncte
2. explicarea rolului virgulei în secvența dată (de exemplu: marchează prezența unei apoziții
explicative) 6 puncte /explicație nesigură, cu greșeli de exprimare 3 puncte
3. câte 3 puncte pentru selectarea oricărei structuri ce reprezintă un indice temporal (de exemplu: în
luna iulie) și spațial (de exemplu: într-o cameră mare)
2x3p=6 puncte
4. idee formulată corect, care surprinde esența - 6 puncte/tendință de povestire, greșeli de
exprimare - 3 puncte
5. surprinderea trăsăturilor personajului cu precizarea mijloacelor folosite, în limitele de spatiu
indicate 6 puncte / numirea trăsăturilor fără precizarea mijloacelor folosite, în limitele de spatiu
indicate - 3 puncte / încercare de prezentare 1 punct
B.
- câte 2 puncte pentru prezentarea a două trăsături ale genului epic (de exemplu: acţiune, personaje,
narator, naraţiunea ca mod de expunere dominant)
2px2=4 puncte
- ilustrarea trăsăturilor identificate cu exemple adecvate din text 4 puncte/ ilustrare parţial adecvată
2 puncte / încercare de ilustrare fără valorificarea textului 1 punct
4 puncte
- adecvarea conţinutului la cerinţă (claritatea şi coerenţa ideilor; echilibru între componentele
compunerii) 2 puncte/ conţinut parţial adecvat 1 punct
2 puncte
- respectarea limitei de spaţiu indicate
2 puncte
SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)
A.
1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a celor două enunțuri cerute (de exemplu: Cetatea
Teotihuacan impresionează prin amplasare; capturarea inamicilor pentru sacrificii umane)
2x2p=4puncte
2. câte 2 puncte pentru scrierea titlului articolului și pentru denumirea publicației în care acesta a
apărut
2x2p=4 puncte
3. câte 1 punct pentru menționarea fiecărei părți de vorbire (Mezoamerica – substantiv; și – adverb
de întărire; răspândite – verb la participiu cu valoare adjectivală; inexplicabil – adjectiv)
1x4p=4 puncte
4. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei funcții sintactice (în trecut – atribut substantival,
cu prezentarea – complement indirect)
2x2p=4 puncte
5. 2 puncte pentru identificarea corectă a propoziției și 2 puncte pentru precizarea felului acesteia
4 puncte

6. 2 puncte pentru construirea unei fraze alcătuite din trei propoziții + 2 puncte pentru identificarea
celor două subordonate
4 puncte
B.
– relatarea unei întâmplări, cu respectarea succesiunii logice a evenimentelor 4p / relatarea
unei întâmplări, fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor 2p;
4 puncte
– câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului
spațio-temporal
2x2p=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
12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziției
1 punct
– coerența textului
2 puncte
– registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului 2p/adecvare parțială 1p
2 puncte
– ortografia (0-2 erori -3p/ 3 erori – 2p/ 4 erori -1p/ 5 sau mai multe erori – 0p)
3 puncte
– punctuația (0-3 erori – 2p/ 4 erori – 1p/ 5 sau mai multe erori – 0p)
2 puncte
– așezarea corectă a textului în pagină
1 punct
–lizibilitatea
1punct

