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 Toate subiectele sunt obligatorii.  

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte. 

 Timp de lucru: 5 minute pentru înțelegerea textului și 45 de minute pentru redactarea răspunsurilor. 

 

Răspunde cerinţelor de mai jos, formulate pe baza textului.  
 

Erau trei, mama, tata și o fetiță de cinci, șase ani. Fetița strângea în brațe un elefant de pluș gri cu șa 

roșie de pânză, și îl ținea la piept cu atâta drag și îi vorbea cu atâta delicatețe, încât ochii mi s-au umplut 

deodată de lacrimi, cum o priveam de după trunchiul unui brad. Asta la nici două minute de când zâmbeam 

singur la poză! 

− De ce, mi-am zis, de ce fac asta, condor* bătrân și prea copilăros și bleg ce sunt, de ce mă emoționez 

în halul ăsta privind o fetiță? 

− E simplu, m-am pomenit că-mi răspunde altă voce din mine. E din cauză că fata își poartă elefantul cu 

ea, în brațe, și îi vorbește, și-i arată tot ce vede în jur, și nu-l lasă o clipă singur acasă.   

− Of, da, deci așa, a răspuns altă voce din mine. Atunci, ah, de ce nu sunt și eu o jucărie de pluș? De ce 

nu sunt și eu o jucărie, o pasăre, un condor de pluș? 

(Veronica D. Niculescu, Iarna lui Isidor) 
 

*condor – specie de vultur foarte mare, care trăiește în munții Americii de Sud. 
 

Partea I                                                                                                                                                          24 de puncte 

 

1. Propune câte un sinonim potrivit (cuvânt cu sens asemănător) pentru termenii subliniați în text. 8 puncte 

2. Transcrie din primul alineat un numeral, un pronume personal de persoana a III-a, un verb la timpul trecut și un 

adjectiv.             8 puncte 

3. Construiește câte un enunț în care următoarele cuvinte să se scrie altfel decât în text: „șa”, „încât”, „deodată”, „nu-l”.

             8 puncte 

 

Partea a II-a                                                                                                                                                    26 de puncte 

 

1. Numește, într-un enunț, personajele din fragmentul dat.      10 puncte 
 

2. Exprimă-ți părerea, în 30-40 de cuvinte, despre motivul pentru care ochii condorului s-au umplut de lacrimi. 

             16 puncte 

Partea a III-a                                                                                                                                                30 de puncte 

Scrie o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să povestești o întâmplare deosebită, având ca personaj 

principal jucăria ta preferată.  

Vei avea în vedere următoarele repere: 

- prezența celor trei părți ale unei compuneri; 

- folosirea numai a narațiunii și a descrierii (fără dialog); 

- respectarea cerinței de conținut; 

- originalitatea întâmplării; 

- numărul minim de cuvinte precizat.  
 

Notă! Se acordă 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări. 

 

SUCCES! 
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 BAREM DE EVALUARE ŞI DE CORECTARE  

 
 

Partea I - 24 de puncte  
1. Sinonime potrivite/cuvinte cu sens asemănător pentru termenii subliniați în text 8 puncte (2 p. x 4) 

De exemplu:  
„delicatețe” - finețe; 
„zâmbea” - surâdea; 
„m-am pomenit” - m-am trezit; 
„o clipă” - un moment.         

2. Transcrierea părților de vorbire menționate        8 puncte (2 p. x 4) 
De exemplu: 

numeral – „cinci”; 
pronume personal de persoana a III-a – „îl”; 
verb la timpul trecut – „strângea”; 
un adjectiv – „roșie”. 

3. Construirea a câte unui enunț cu forme diferite față de cele din text,  pentru  termenii propuși   
            8 puncte (2 p. x 4) 

De exemplu:  
A cumpărat o carte ș-a citit-o în câteva zile. 
În cât timp va rezolva exercițiile propuse?  
Își aduce aminte de o dată importantă din viața școlii. 
Rezultatul meciului a fost nul. 

       
Partea a II-a - 26 de puncte  

1. Numirea într-un enunț a personajelor din fragmentul dat.    10 puncte 
a. Formularea răspunsului într-un enunț coerent: 4 puncte; răspuns schematic: 2 puncte 
b. Numirea celor patru personaje: 6 puncte; răspuns parțial: 3 puncte  

De exemplu:  
Personajele din fragmentul dat sunt: mama, tata, fetița și condorul.  

 
2. Exprimarea unei păreri despre motivul pentru care ochii condorului s-au umplut de lacrimi 16 puncte  

a. Identificarea motivului pentru care ochii condorului s-au umplut de lacrimi: 8 puncte; identificarea parțială 
a motivului: 4 puncte; neidentificarea motivului: 0 puncte  

b. Exprimarea nuanțată a părerii: 6 puncte; exprimarea schematică a părerii: 3 puncte  
c. Respectarea numărului minim de cuvinte precizat: 2 puncte  

 De exemplu:  
Părerea mea este că ochii condorului s-au umplut de lacrimi, deoarece a fost impresionat de dragostea 

fetiței pentru jucăria ei din pluș. Fiind sensibil, bătrânul condor își dorește să aibă și el parte de o prietenă 
afectuoasă, alături de care să descopere frumusețea lumii. 

 
Partea a III-a - 30 de puncte  

1.   Prezența celor trei părți ale unei compuneri: 3 puncte 
2.   Utilizarea numai a naraţiunii şi a descrierii: 8 puncte (4 p. x 2); folosirea unui singur mod de expunere precizat 

sau a dialogului: 4 puncte 
3.   Respectarea cerinței de conținut: 8 puncte; respectarea parțială a cerinței: 4 puncte 
4.   Prezentarea originală a întâmplării: 8 puncte; prezentare lipsită de originalitate: 4 puncte  
5.   Încadrarea în numărul minim de cuvinte indicat: 3 puncte; nerespectarea numărului minim de cuvinte: 1 punct 

 
Redactarea întregii lucrări: 10 puncte 

1. Ortografia  – 4 puncte (0-2 erori: 4p.; 3-4 erori: 2p.; 5 sau mai multe erori: 0p.) 
2. Punctuația – 4 puncte (0-2 erori: 4p.; 3-4 erori: 2p.; 5 sau mai multe erori: 0p.) 
3. Așezarea corectă a textului în pagină – 1 punct;  
4. Lizibilitatea – 1 punct 

 
Din oficiu - 10 puncte  

TOTAL – 100 de puncte  


