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BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE  
 

I. Lectura – 80 de puncte  
 

a. Înţelegerea textului (16 puncte)  

1. Selectarea corectă a celor două figuri de stil diferite din fragmentele propuse (1p+1p.); 

numirea corectă a acestora(2p+2p)  

2.Explicarea convingătoare, nuanț ată a raportului dintre realitate si ficț iune, cu raportare la 

fragmentul dat ș i cu respectarea numărului de rânduri 10p./ explicarea parț ială 6p / simplă 

încercare de explicare 3p. 

 

b. Scrierea despre textul literar (25 de puncte)  
- identificarea corectă a patru trăsături specifice naraț iunii 8p./a trei trăsături 6p./a două 

trăsături 4p./a unei trăsături 2p. 

- exemplificarea trăsăturilor, prin valorificarea informaț iilor din textul dat ......12p. / 

exemplificarea parț ială a trăsăturilor .......6p. /încercare de exemplificare ..............3p. 

- înlănț uirea logică a ideilor              ......................................................................................3p. 

- încadrarea în limita de spaț iu................................................................................................2p. 

 

c. Scrierea imaginativă (25 de puncte)  
 -  propunerea unui titlu sugestiv .............3p. / propunerea unui titlu comun..................1p. 

 -  respectarea structurii specifice unei compuneri narative ....6p. / respectarea parț ială a 

structurii specifice unei compuneri narative .............3p.  

-  introducerea unui scurt dialog între cele două personaje............................................. 3p. 

-  utilizarea naraț iunii ca mod principal de expunere .....................................................3p. 

- crearea a trei figuri de stil diferite ................................................................................3p. 

-  realizarea unei naraţiuni originale..................6p./ realizarea unei naraţiuni lipsite de 

originalitate.......................3p./ încercare de realizare a unei naraț iuni................................1p.  

-  încadrarea în limita de spaț iu....1p. / nerespectarea limitei de spaț iu...............................0p. 

 

REDACTAREA (pentru compunerile de la punctele b ș i c: 14 puncte ) 

- unitatea compoziț iei ..............................................................................................................2p 

- registrul de comunicare, stilul ș i vocabularul.....................................................................3p 

-coerenț a textului .....................................................................................................................2p 

- ortografie ......................................3p ( 0- 1 greș eli – 3p, 2- 3greseli – 2p, 4 greseli – 1 punct) 

-punctuaţia ș i aș ezarea în pagină 

..............................................................................................2p 

-creativitate ș i originalitate .......................................................................................................2p 

 

II. Practica raţională şi funcţională a limbii (10 puncte) 



Exprimarea opiniei argumentate despre atitudinea Astrei...... 10 p/Prezentarea atitudinii Astrei, 

fără exprimarea opiniei ..... 5p. 

 

III. Elemente de construcţie a comunicării (20 puncte)  
 

1. Identificarea unui cuvânt  în care există diftong.....2p. ; identificarea unui cuvânt care 

conț ine vocale în hiat....2p..  

2. Precizarea sinonimelor contextuale pentru cuvintele: trufaș ă; liniș tit; răsfaț ă. (2p.x 3)  

6p. 

3. Precizarea funcţiilor sintactice pe care le au cuvintele: le, rătăcite, de cerneală (2p.x 3) 6p. 

4. Trecerea corectă a celor două  verbe la modul indicativ, timpul mai mult ca perfect (2p.x2)              

 

10 puncte se acordă din oficiu  

 

Total: 120 de puncte 


