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SUBIECTUL I – Lectura – 80 de puncte  

 

a. Înț elegerea textului  ( 16 puncte) 

1. Transcrierea completă a celor două metafore /  expresii metaforice/ transcrierea parț ială / 

transcrierea eronată ………………………..………………………….. 6p ( 3px2) /3p/0p 

2. Explicarea clară, nuanț ată, convingătoare a semnificaț iei titlurilor celor două texte, prin 

raportare la conț inutul de idei al acestora/explicarea incompletă, ezitantă a celor două 

titluri / răspuns incomplet………………………..…………….………..10p ( 5px2)//6p/3p 

b. Scriere despre textul literar – 25 de puncte 

- Evidenț ierea adecvată a  raportului dintre realitate ș i ficț iune în construirea operei 

literare / evidenț ierea parț ială a raportului dintre realitate ș i ficț iune/ încercare de 

răspuns……………………………………………………………………………..8p/5p/2p 

- Valorificarea corectă a sugestiilor oferite de textele – suport/ valorificarea parț ială a 

sugestiilor oferite de textele – suport/ simpla încercare de 

răspuns…………………………….………………………………………..………6p/4p/2p 

- Valorificarea originală a experienț ei de cititor/ încercare de valorificare a experienț ei de 

cititor/lipsa valorificării experienț ei de cititor………………..……………….…..6p/3p/0p 

- Înlănț uirea logică a ideilor/ răspuns parț ial 

corect……………………………….…...3p/1p 

- Încadrarea în limita de spaț iu indicată …………………………..……………………2p 

 

c. Scrierea imaginativă - 25 de puncte 

 

- Formularea unui titlu sugestiv / titlu banal/ omiterea titlului………………………3p/1p/0p 

- Respectarea structurii textului narativ/ respectarea parț ială a structurii textului narativ/ 

încercare de respectare a  cerinț ei 

……………………………………….…...…….6p/3p/1p 

- Folosirea naraț iunii ș i a descrierii ca moduri de expunere/ respectarea parț ială a 

cerinț ei/ încercare de respectare a cerinț ei  

………………………………………………….4p/2p/1p 

- Viziunea personală asupra temei propuse/ viziunea comună asupra temei propuse 

/încercare de respectare a cerinț ei …………………………………          

………..6p/3p/1p 



- Integrarea a cel puț in patru figuri de stil ……………………………..………….4p ( 

1px4) 

- Încadrarea în limitele de spaț iu indicate …………………..…………………….2p 

 

 

 

 

Redactare ( pentru compunerile de la punctele b ș i c) – 14 puncte 

 

- unitatea compoziţiei – 2p;  

- registrul de comunicare, stilul şi vocabularul – 3p; 

- coerenţa textului - 2p;  

- ortografie 3p (0-1 greşeli – 3p/ 2-3 greşeli – 2p/  4 greș eli – 1p/ mai mult de 4 greşeli – 0 p);  

- punctuaţia ș i aşezarea în pagină - 2p ( punctuaț ie -1p  (2-3 greşeli – 1p /  mai mult de 3 greşeli 

– 0p); aș ezare în pagină – 1p 

- creativitate şi originalitate  -2p 

 

SUBIECTUL al  II-lea – practica raț ională ș i funcț ională a limbii – 10 puncte  

 

 

Exprimare clară, persuasivă şi originală a opiniei faţă de afirmaţia dată/ exprimare clară, 

persuasivă, dar lipsită de originalitate/ exprimare comună, neconvingătoare………….. 10p/6p/3p 

 

SUBIECTUL al III-lea – elemente de construcț ie a comunicării – 20 de puncte 

 

1. Identificarea unui sinonim corect pentru fiecare termen ………………………4p ( 1px4) 

2. Precizarea corectă a valorii morfologice a cuvintelor subliniate ………………4p ( 2px2) 

3. Numirea  corectă ș i completă a funcț iilor sintactice ale celor două cuvinte subliniate 

..............................................................................................................................4p ( 2px2) 

4. Alcătuirea corectă a frazei care conț ine o propoziț ie  subordonată subiectivă, având ca 

termen regent o locuț iune verbală ș i o propoziț ie subordonată atributivă introdusă prin 

pronume relativ …………..……………………………………………………8p (  4px2) 

 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total : 120 de puncte 

 

 

 

 

 


