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 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte.
 Timp de lectură: 15 minute. Timp de lucru: 45 de minute.

Citeşte cu atenţie textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor:
O clipă descumpănit,Mihai se hotărăște cu greu să urce în cerdac1, acolo unde mușcatele și garofițele din glastre

aproape că împiedicau intrarea în casă.[...]
－ Ți-a venit nepotul, mătușă Maria?
－ Precum vezi, duducuță Blanca. Ia uită-te numai, să-l vezi cât e de frumos! Apropie-te, Mihai!
Băiatul înaintează, sfiit, spre mâinile care-l cheamă și spre foșnetul stins, de catifea. Nu vede decât vârful

condurilor2 pe care-i poartă fata cu păr de aur. Degete delicate i se coboară, abia atingându-l, pe creștet, pe tâmple, pe
obraji.

－ Așa-i că-i tare frumos? îi seamănă Ralucăi.
Abia acum cutează micul oaspete să-și ridice privirea.

(Gheorghe Tomozei, Dacă treci râul Selenei...)
1cerdac – mic pridvor, uneori închis cu geamlâc, situat pe una sau pe mai multe laturi ale unei case.
2condur – (înv.) pantof femeiesc cu toc înalt, împodobit adesea cu broderii.

Partea I 24 de puncte

1. Propune sinonime potrivite pentru sensul din text al termenilor: „descumpănit”, „stins”, „se hotărăște”, „glastre”.
8 puncte

2. Precizează ce părți de vorbire reprezintă cuvintele subliniate în fragmentul de mai sus. 8 puncte
3. Rescrie următorul enunț, corectând greșelile: 8 puncte

Pe obrajii cei roși a băiatului, Blanca desluși- se sfiiala.

Partea a II-a 26 de puncte

1. Extrage, din fragmentul dat, două idei principale. 10 puncte
2. Prezintă, în minimum 30 de cuvinte, două trăsături ale băiatului, ilustrându-le cu scurte citate/ exemple din text.

16 puncte
Partea a III-a 30 de puncte

Imaginează-ți că ești Mihai, personajul din fragmentul propus.
Povestește, într-o compunere de cel puțin 150 de cuvinte, o întâmplare petrecută înainte de a ajunge în

casa mătușii Maria.
În realizarea compunerii tale, vei avea în vedere:

 respectarea celor trei părți ale unei compuneri;
 folosirea descrierii și a narațiunii (fără dialog);
 prezentarea unei întâmplări petrecute înainte de a ajunge la casa mătușii Maria;
 originalitatea compunerii (succesiunea logică a episoadelor, delimitarea timpului și a spațiului în care se

desfășoară evenimentele, expresivitatea limbajului);
 încadrarea în numărul minim de cuvinte precizat.

Se acordă 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări (vocabular adecvat conținutului – 2 puncte; respectarea
normelor gramaticale – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuația – 2 puncte; așezarea corectă a textului în pagină – 1
punct; lizibilitatea – 1 punct).

SUCCES!
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Partea I 24 de puncte

1. Menționarea sinonimelor contextuale/ potrivite pentru termenii propuși 8 puncte
De exemplu: „descumpănit” = dezorientat; „stins” = slab; „se hotărăște” = (se) decide;
„glastre” = ghivece. 8 puncte (2 p. x 4)

2. Precizarea corectă a părților de vorbire subliniate 8 puncte
De exemplu: „Mihai” – substantiv propriu; „împiedicau” – verb predicativ; „duducuță” – substantiv
comun; „delicate” – adjectiv propriu-zis. 8 puncte (2 p. x 4)

3. Rescrierea enunțului corectat 8 puncte
Câte două puncte pentru fiecare greșeală corectată. 8 puncte (2 p. x 4)

De exemplu: „Pe obrajii cei roșii ai băiatului, Blanca deslușise sfiala.”

Partea a II-a 26 de puncte

1. Formularea celor două idei principale desprinse din textul-suport 10 puncte
a) Formularea corectă a celor două enunțuri – 4 puncte (2 p. x 2); 2 puncte (1p.x 2)
b) Respectarea cerinței referitoare la ideea principală– 6 puncte (3 p. x 2); construirea unor idei

secundare – 3 puncte (1,5 p. x 2); tendința de a povesti – 1 p (0,50 p. x 2).

De exemplu: a) Mihai pășește cu sfială în cerdac.
b) Mătușa Maria laudă frumusețea nepotului.

2. Prezentarea celor două trăsături ale băiatului, ilustrate cu scurte citate/ exemple din text 16 puncte
a) Prezentarea trăsăturilor într-un limbaj adecvat - 8 puncte (4 p. x 2); prezentarea parțial adecvată a
trăsăturilor - 6 puncte (3 p. x 2); tendința de a povesti - 2 p.

b) Ilustrarea trăsăturilor cu secvențe/ citate din textul-suport - 4 puncte (2 p. x 2); adecvarea parțială a
citatului la trăsătura desprinsă din fragmentul citat - 3 puncte (1,50 p. x 2); lipsa citatului sau
inadecvarea la trăsătura prezentată - 0 p.

c) Formularea corectă a enunțurilor - 2 puncte; exprimare incorectă - 0 p.
d) Încadrarea în numărul minim de cuvinte precizat - 2 puncte; nerespectarea numărului minim de
cuvinte precizat – 0 p.

De exemplu: În fragmentul citat, scriitorul surprinde candoarea și gingășia unui suflet de copil, asociind
timiditatea lui Mihai („se hotărăște cu greu să urce în cerdac”) cu florile care îmbodobesc casa Mariei, semn al
unei sensibilități deosebite. Asupra frumuseții fizice a băiatului atrage insistent atenția mătușa în dialogul pe
care îl poartă cu „duducuța” Blanca: „Ia uită-te numai, să-l vezi cât e de frumos! Apropie-te, Mihai!”

Partea a III-a 30 de puncte

a) Existența celor trei părți ale unei compuneri – 6 puncte (2 p. x 3)
b) Prezentarea unei întâmplări petrecute înainte de a ajunge la casa mătușii Maria - 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 (succesiunea logică a episoadelor, delimitarea timpului și a spațiului în care se

desfășoară evenimentele, expresivitatea limbajului) – 6 puncte/ 3 puncte/ 2 puncte
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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


