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 Toate subiectele sunt obligatorii.  

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte. 

 Timpul de lucru efectiv: 45 de minute. 

 

Răspunde cerinţelor de mai jos, formulate pe baza textului-suport.  

 

Nu vă mai spun cum a fost cu fetița care avea un buzunar la șorț și în buzunarul de la șorț avea o cheiță de aur. 

N-aș putea să vă spun nimic mai mult decât știți. 

Și voi știți tot. 

Știți mai întâi că toate fetițele și toți băieții au câte o cheiță de aur și cu cheița  asta deschid tot ce pe lume nu se poate 

deschide decât cu cheița asta. 

De pildă. Poarta care dă în livada unde trăiesc laolaltă și-s prieteni la toartă cai adevărați și cai de lemn, elefanți ca 

toți elefanții și elefanți de catifea, câinii vii care latră și dau din coadă și câini de gumă, care abia pot să scoată un biet 

schelălăit, broscuțe care se bălăcesc în lac și broscuțe de tablă, care fug de apă ca să nu ruginească etc. 

Sau, de pildă, deschid poarta care dă în grădina culorilor, unde, dimpotrivă, trăiesc despărțite și duc o gâlceavă 

creioanele verzi și galbene, tuburile roșii și sticluțele de cerneală albastră, unde liliachiul se bate cu negrul, iar albului 

puțin îi pasă [...]. 

           (Octav Pancu-Iași, Fetița, cheița, portarul și celelate, în vol. Țaraundevinerierajoi) 

Partea I                                                                                                                                                                     24 de puncte 

 

1. Alcătuiește două propoziții în care să folosești, cu alte sensuri decât în textul-suport, următorii termeni: vii, unde. 

                                      8 puncte 

2. Precizează valoarea morfologică a fiecărui cuvânt subliniat în fragmentul citat.    8 puncte 

3. Transformă o propoziție dezvoltată – selectată din textul de mai sus – într-o propoziție simplă, menționând rolul părților 

componente.            8 puncte 

Partea a II-a                                                                                                                                                             26 de puncte 

 

1. Formulează ideea principală desprinsă din ultimul alineat al textului-suport.               10 puncte 

2. Explică, în 20-30 de cuvinte, înțelesul fragmentului: Știți mai întâi că toate fetițele și toți băieții au câte o cheiță de aur 

și cu cheița  asta deschid tot ce pe lume nu se poate dechide decât cu cheița asta.    16 puncte 

Partea a III-a                                                                                                                                                            30 de puncte 

Imaginează-ți că ești fetița sau băiețelul care deschide cu ajutorul cheiței de aur o lume unde realul și 

imaginarul se împletesc.  

Scrie o compunere de minimum 150 de cuvinte, cu titlul Țaraundevinerierajoi, în care să povesteşti  o 

întâmplare petrecută în lumea nou descoperită de tine.  
Vei avea în vedere: 

 prezenţa celor trei părți ale unei compuneri; 

 respectarea cerinței formulate mai sus; 

 utilizarea numai a narațiunii și a descrierii; 

 originalitatea compunerii; 

 respectarea normelor gramaticale, ortografice, de punctuaţie și de așezare în pagină; 

 încadrarea în numărul de cuvinte precizat.  

 

 Notă! Se acordă 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări. 

 

SUCCES! 
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

Partea I                                                                                                                                                                  24 de puncte  
1. Alcătuirea celor două propoziții în care se folosesc alte sensuri decât în text pentru termenii precizați  8 puncte

   

a) Alcătuirea corectă a enunțurilor – 4 puncte (2 p.+2 p.) 

b) Folosirea sensurilor diferite pentru cuvintele selectate – 4 puncte (2 p.+2 p.)    

 

De exemplu: „Soarele străluceşte peste vii.” 

    „Razele de lună se leagănă pe unde argintii, în murmurul apelor  de câmpie.”  

     

2. Precizarea corectă a părților de vorbire subliniate        8 puncte 

De exemplu: „voi” – pronume personal; „roșii” – adjectiv; „liliachiul” – substantiv comun; „se bate” – verb predicativ   

             8 puncte (2 p. x  4) 

 

3. Transformarea propoziției dezvoltate într-una simplă, precizând rolul părților componente   8 puncte 

a) Transcrierea corectă a propoziției dezvoltate – 2 puncte  

b) Construirea propoziției simple – 3 puncte  

c) Precizarea rolului părților componente – 3 puncte (1,5 p. x 2) 

 

De exemplu: Și voi știți tot. (propoziție dezvoltată) 

         Voi știți. (propoziție simplă alcătuită din subiectul „voi” și predicatul verbal „știți”) 

 

Partea a II-a                                                                                                                                                           26 de puncte  
1. Formularea ideii principale desprinse din ultimul alineat al textului-suport      10 puncte 

a) Formularea corectă a  enunțului – 4 puncte/ 2 puncte  

b) Respectarea cerinței referitoare la ideea principală–  6 puncte;  construirea unei idei secundare – 3 puncte; 

tendința de a povesti – 1 p.  

De exemplu: Cheița de aur poate descuia zăvorul de la tărâmul culorilor. 

  

2. Explicarea semnificației secvenței citate          16 puncte  

a) Formularea clară a enunțurilor – 4 puncte/ formularea parțial clară a enunțurilor  – 2 puncte 

b) Explicarea nuanțată a semnificației fragmentului citat  – 8 puncte/  explicarea parțială a unor simboluri/ expresii 

artistice – 4 puncte/  încercarea de interpretare – 2 puncte 

c) Respectarea numărului de cuvinte precizat –  4 puncte (nerespectarea numărului minim de cuvinte precizat –  

0 p.) 

De exemplu: Fiecare copil poartă în sufletul și în mintea lui o comoară la care poate ajunge numai cu ajutorul candorii și al 

sensibilității, simbolizate prin „cheița de aur”. Ea descuie lacătele unor tărâmuri construite în funcție de imaginația fetiței sau 

a băiețelului care înțelege faptul că universul fanteziei aduce armonie și fericire.   

  

Partea a III-a                                                                                                                                                          30 de puncte 
a) Prezenţa celor trei părți ale unei compuneri – 6 puncte (2 p. x 3) 

b) Respectarea cerinței formulate  – 8 puncte (respectarea cerinței – 8 p./ respectarea parțială a cerinței -4 p.) 

c) Utilizarea numai a narațiunii și a descrierii – 6 puncte (folosirea celor două moduri de expunere menționate – 

6 p. / folosirea unui singur mod de expunere menționat sau prezența dialogului – 3 p.) 

d) Originalitatea compunerii – 6 puncte/ 4 puncte/ 2 puncte 

e) Încadrarea în numărul de cuvinte precizat – 4 puncte (încadrarea în numărul minim de cuvinte precizat – 4 p./ 

nerespectarea numărului minim de cuvinte precizat – 0 p.) 

 

Redactarea întregii lucrări                                                                                                                                      10 puncte 

a) Vocabular adecvat conținutului – 2 puncte (folosirea impropie a cuvintelor – 0 p.) 

b) Respectarea normelor gramaticale – 2 puncte (1-2 greșeli gramaticale – 1p.; 3-4 greșeli gramaticale – 0 p.) 

c) Ortografie – 2 puncte (1-2 greșeli – 1 p.; 3-4 greșeli – 0 p.) 

d) Punctuație – 2 puncte (1-2 greșeli – 1 p.; 3-4 greșeli – 0 p.)  

e) Așezare corectă în pagină – 1 punct 

f) Lizibilitate – 1 punct 

 

Din oficiu – 10 puncte  

TOTAL – 100 de puncte  


