
 

 

 

 

 

BAREM DE CORECTARE ŞI DE 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. 

Subiectul I (42 de puncte) 

A.1. câte 2 puncte pentru notarea  fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor 

subliniate (de exemplu: fumurie – cenușie; ude - umede ; se uită- priveşte etc).  3x2p=  6 puncte 

2.explicarea rolului cratimei în secvența dată (de exemplu: cratima marchează pronunţarea legată a 

două cuvinte diferite, elidarea unei vocale etc).                              6 puncte 

3. câte 3 puncte pentru selectarea oricărei personificări (de exemplu: Întind castanii palme reci şi 
ude) și a oricărui epitet  din fragmentul dat (de exemplu: fulgere albastre)     2x3p=  6 puncte 

4. câte 3 puncte pentru transcrierea oricărui vers care conține o imagine vizuală (de exemplu: Şi 
toate florile subţiri şi crude) și a oricărui vers care conține o imagine auditivă (de exemplu:  Aruncă-n 
treacăt zvon de clopoţei).                                                                                   2x3p=6 puncte 

 
5.prezentarea adecvată a semnificației versurilor, în limitele de spațiu indicate 6p/prezentarea 

parțial adecvată a semnificației, în limitele de spațiu indicate 3p/încercare de prezentare 1p  

 6 puncte 

B. – formularea opiniei despre semnificația titlului.                          4 puncte 

-susținerea opiniei formulate prin două argumente, valorificând textul 4p/susținerea opiniei printr-

un singur argument, valorificând textul dat 2p/încercare de susținere sau de argumentare, fără 

valorificarea textului 1p                                                                              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 

Subiectul al II-lea (36 de puncte) 

A.1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a celor două enunțuri cerute (de exemplu:  Grădina 

Botanică  a fost înfiinţată de  Alexandru Borza.; Flora României este reprezentată prin vegetaţia 
Câmpiei Transilvaniei, a Munţilor Carpaţi a Banatului şi a Olteniei, a dunelor maritime).  
                                                                                                                             2x2p=4 puncte                                                                                                        
2. câte 2 puncte pentru  scrierea numelui autorului  și pentru denumirea revistei  din care a fost 

extras fragmentul .                                                                                  2x2p=4 puncte 
 

3. câte 1 punct pentru menționarea fiecărei părți de vorbire (suprafaţa- substantiv comun;  14 – 

numeral cardinal ; delimitează – verb predicativ;  variat– adjectiv provenit din participiu)   

 4x1p=4 puncte                                                                                                                            



 

 

 

4. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei funcții sintactice (sector – subiect;  plantelor- atribut 

substantival genitival) .                                                                  2x2p=4 puncte 

5.câte 1 punct pentru transcrierea fiecărei propoziții  din fraza  dată (De asemenea nu trebuie – 

propoziţie principală; să ocoliţi Grădirea romană- propoziţie subordonată subiectivă;   

 2x1p=2 puncte 

câte 1 punct pentru precizarea felului fiecărei propoziții  transcrise        2x1p=2 puncte   

6.1punct pentru construirea unei fraze alcătuită din două propoziții       1x1p= 1 punct  

3 puncte pentru construirea propoziției subordonate indicate introduse prin pronumele relativ ce 

 1x3p= 3puncte 

 B.-relatarea unei întâmplări, cu respectarea succesiunii logice a evenimentelor 4p/relatarea unei 

întâmplări, fără respectarea succesiunii logice a întâmplărilor 2p    

                                                                                                    4 puncte 

  -câte 2 puncte pentru  precizarea celor două elemente ale contextului spaţio-temporal. 

                                                                                                         2x2p=4 puncte 

  -adecvarea conținutului la cerință (claritatea și coerența ideilor, echilibru între componentele 

compunerii) 2p/conținut parțial adecvat 1p                                                2 puncte 

-respectarea limitei de spațiu indicate                                                          2 puncte 

12 puncte se acordă pentru redactare : 

-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                                                                                                      1 punct 


