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Probă scris ă 

Limba şi literatura italian ă matern ă 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Varianta 10 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje inteIrmediare, altele decât 

cele precizate explicit prin barem.  
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I 45 de puncte 
A. 1. câte 2 puncte pentru transcrierea corectă din fragmentul dat a oricărui cuvânt derivat cu 
prefix (de exemplu: rassomiglianza, intolleranza, comportamento, impossibile, respingere, 
ecc.), a unui cuvânt derivat cu sufix (de exemplu: razzismo, frequentemente, generalmente, 
sanguinose, ecc.)  şi a oricărui cuvânt compus (de exemplu: perché, dappertutto, 
malintenzionata, ecc.);                      3x2p = 6 puncte  
2. un punct pentru fiecare formă verbală la perfect compus (ho sentito, ha detto, ha 
sbagliato, è stata usata, ha portato, ecc.) şi un punct pentru forma de infinitiv (sentire, dire, 
sbagliare, usare, portare, ecc.);                                                               6 x 1p = 6 puncte  
3. 2 puncte pentru scrierea oricărui verb la condițional (de exemplu: potrei, sarebbe, 
potrebbe, ecc.)  și 2 puncte pentru transcrierea oricărui adverb de mod (de exemplu: 
frequentemente, generalmente);                    2 x 2p = 4puncte  
4. 3 puncte pentru exprimarea opiniei şi 3 puncte pentru argumentare;                    6 puncte  
5. prezentarea adecvată a semnificației secvenţei, în limita de spaţiu indicată: 8 p; 
prezentare parţial adecvată sau nerespectarea limitei de spaţiu indicate: 4 p; 

 8 puncte/4 puncte 
B. – câte 3 puncte pentru prezentarea celor două sentimente;           2x3p = 6 puncte 
− prezentarea a două momente exemplificative - 5p / ilustrare parţial adecvată - 2p; 5 puncte 
− redactarea unui conţinut adecvat cerinţei formulate (claritatea si coerenţa ideilor; echilibru 
între componente) 2p / conţinut parţial adecvat - 1p;                                                   2 puncte  
− respectarea limitei minime de spaţiu indicate.            2 puncte  
SUBIECTUL al II-lea_ 45 de puncte  
A.1. câte 3 puncte pentru formularea corectă a celor trei enunțuri;          3x3p=9 puncte 
2. scrierea unui sinonim (celebrare, ecc.) și a unui antonim (notte, ecc.);         2x4p=8puncte  
3. notarea răspunsului corect: indicativ prezent (b);                     5 puncte 
4. câte 2 puncte pentru precizarea corectă a fiecărei valori morfologice: tipicamente – 
adverb, Roma – substantiv propriu, nello – prepoziție articulată, deriva – verb. 

      4x2p= 8 puncte 
B. – precizarea a două sentimente/emoții;                                   2x3p=6 puncte  
− precizarea a două situații exemplificative  – 5p / precizare parţial adecvată - 2p;    5 puncte 
− redactarea unui conţinut adecvat cerinţei formulate (claritatea si coerenţa ideilor; echilibru 
între componente;) 2p / conţinut parţial adecvat - 1p;                                                  2 puncte  
− respectarea limitei minime de spaţiu indicate.                                                     2 puncte    
 


