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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

Partea I                                                                                                                                           24 de puncte 

  

1. Menționarea sinonimelor  și a antonimelor  contextuale/ potrivite pentru termenii propuși   

                                                                              8 puncte (2 p. x 4) 
  De exemplu: „se va trezi” = se va deștepta;  

                                  „se va trezi≠”va adormi; 

     „deznădăjduit” = disperat;  

             „deznădăjduit” ≠ încrezător.         

        

2. Construirea propoziției dezvoltate, respectând cerințele date         8 puncte 

      -Formularea unei propoziții dezvoltate logice - 2 puncte 

                 - Exemplificarea corectă a celor două părți de propoziție - 6 puncte (3p x2) 

 

 De exemplu: Într-o noapte senină, va dispărea acest  fum.  

 

3. Rescrierea enunțului corectat         8 puncte (2 p. x  4) 

 

 Câte două puncte pentru fiecare greșeală corectată.      

 

De exemplu: „－ Fii liniștit, omule, pentru că vei ieși de sub gheață!” 

 

             

Partea a II-a                                                                                                                                    26 de puncte  

 

1. Prezentarea , într-un enunț, a  motivului pentru care Gând- Pripit  pornește spre munte . 10 puncte 

a) Formularea răspunsului într-un enunț - 2 puncte 

(formularea răspunsului într-un singur enunț -2 puncte;  formularea răspunsului în mai multe enunțuri/  

absența enunțului - 0 p.) 

b) Prezentarea nuanțată a motivului - 8 puncte 

(prezentare adecvată și nuanțată  -8 p.; prezentare incompletă – 6 p.; încercare de prezentare– 2 p.) 

 

De exemplu:  Gând-Pripit pornește spre munte cu scopul de a-i lua dragonului măcar un sac cu galbeni, 

ceea ce îi va asigura o existență lipsită de griji. 

 

2. Exprimarea, în 30-50 de cuvinte, a unei opinii referitoare la înțelesul fragmentului. 16 puncte 

a) Exprimarea unei opinii adecvate  referitoare la semnificația fragmentului- 4 puncte/ exprimarea 

parțial adecvată a unei opinii - 2 puncte. 

b) Susținerea adecvată a opiniei referitoare la înțelesul fragmentului - 8 puncte/ susținerea parțial 

adecvată a opiniei - 6 puncte/ încercarea de susținere a opiniei – 2 puncte.  

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: Consider că  fragmentul dat, ce  încheie povestea bătrânului,  reprezintă  un avertisment  ce 

îi îngrozește pe micii ascultători.  Astfel, povestitorul  subliniază efectele pe care le-ar putea avea trezirea 

dragonului care scuipă flăcări asupra vieții  oamenilor, totul  transformându-se  în cenușă, după ce se vor revărsa 

peste oraș „râuri de foc” de pe vârful muntelui.  
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Partea a III-a                                                                                                                      30 de puncte 

 

a) Relatarea  detaliată a întâmplărilor, dovedind înțelegerea textului-  8 puncte /relatarea unor întâmpări 

și omiterea unor amănunte- 4 puncte / relatarea schematică a unor întâmplări– 2 puncte; 

b) Respectarea succesiunii logice a evenimentelor – 6 puncte/ respectarea parțială a succesiunii 

evenimentelor – 3 puncte; 

c) Folosirea persoanei a treia în redactarea povestirii – 4 puncte; 

c) Utilizarea corectă a timpurilor verbale – 4 puncte/ utilizarea parţial corectă a timpurilor 

verbale – 2 puncte; 

d) Respectarea regulilor unei povestiri– 8 puncte/ respectarea parțială a regulilor - 4p . 

 

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  

 


