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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

Partea I                                                                                                                                                   24 de puncte 

  

1. Notarea celor patru cuvinte din familia lexicală a termenului „vrajă”.    8 puncte (2 p. x 4) 

  De exemplu: „vrăjit”, „a vrăji”, „vrăjitor”, „vrăjitorie”. 

             

2. Transformarea ultimei propoziții din fragment în propoziție simplă.    8 puncte 

a. Transformarea ultimei propoziții din fragment.      4 p.  

b. Prezența, în propoziția obținută, doar a părților principale .    4 p. 

 

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

  Câte două puncte pentru fiecare greșeală corectată.      

De exemplu: „Nu face zgomot, deoarece i-am promis surorii bunicii că nu vom lua nimic din pod!” 

Partea a II-a                                                                                                                                    26 de puncte  

 

1. Prezintă, într-un enunț, motivul pentru care Călin a scăpat din mână capacul greu al cufărului. 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 pentru care Călin a scăpat din mână capacul.  8 puncte: 

prezentare adecvată -8 p.; prezentare incompletă – 6 p.; încercare de prezentare– 2 p. 

 

De exemplu: Călin a scăpat din mână capacul greu al cufărului, deoarece Ilinca, descoperind manuscrisul, a fost 

atât de entuziasmată încât s-a ridicat în picioare și nu și-a mai ajutat fratele.  

 

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 opiniei- 2 puncte. 

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

opiniei - 6 puncte/ încercare 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 secvența dată prezintă sentimentele pe care le provoacă sfârșitul verii în sufletele 

celor doi copii care se pregătesc să meargă la școală pentru prima dată. În acest moment copiii sunt fermecați de 

zilele în care încă se simt fără griji, dar sunt, totodată, și puțin triști pentru că se se îndreaptă spre un alt timp al 

vieții lor. 

 

Partea a III-a                                                                                                                                                   30 de puncte 

 

a) Existența celor trei părți ale unei compuneri – 6 puncte (2 p. x 3) 

b) Utilizarea numai a narațiunii și a descrierii la persoana I – 6 puncte (folosirea celor două moduri de expunere 

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

c) Prezentarea unei întâmplări petrecute în momentul pierderii manuscrisului - 8 puncte (respectarea cerinței – 8 

p./ respectarea parțială a cerinței - 4 p.) 

d) Respectarea trăsăturilor specifice unei narațiuni (respectarea evoluției logice a evenimenetelor, prezența 

personajelor/participanților, frecvența verbelor etc) – 6 puncte/ 3 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.) 
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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  


