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 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte.
 Timpul de lucru: 45 de minute.
Răspunde cerinţelor de mai jos, formulate pe baza textului-suport.

Îl purtau paşii spre poartă. Ajuns acolo, îşi sprijini coatele de poartă, îşi cuprinse capul în palme. Era
atâta povară în falnica bucurie care-i umplea sufletul, de-i părea că palmele lui sprijineau un soare de
asfinţit. Şi sufletu-i cânta de nădejdi ca cerul toamnei de cocori. (...) Se înserase de-a binelea. Deodată se trezi
faţă în faţă cu bunicul care se întorcea acasă. Nu-l auzise venind; tresări. Un scâncet scârţâitor: portiţa.
Bunicul îl privi lung, oftând: „Pleci mâni, măi băieţelule...”. I se strânse inima.
Răsăritul lunii îl prinse tot la portiţă. Se apropiau paşi grăbiţi; era tata. Iarăşi scâncetul scârţâitor.
Tata intră, îl dezmierdă cu privirea, cu mâinile: „Te duci de-acum, măi băiete...” I se umeziră ochii.
Rămase la portiţă cu ochii înlăcrimaţi. Uitase de uliţă şi ea îi vorbise: „Vezi! Toţi vin spre casă,
numai tu te duci!”. În lumina lunii o pietricică zărită printr-o lacrimă sclipea ca o lacrimă. Şi trupul lui fără
să vrea se aplecă. Şi mâinile lui fără să vrea se opriră deasupra uliţii, în locul unde, odinioară, abia ajungea
creştetul copilului prea mic să se încumete pe uliţă. Şi sufletul lui dezmierdă prin noapte, jos, aproape de
pământ, capul unui copil care plângea: Copilăria lui.
(Ionel Teodoreanu, Uliţa copilăriei – fragment)
Partea I

24 de puncte

1. Propune câte un cuvânt cu sens asemănător pentru cuvintele subliniate din text .

8 puncte

2. Scrie patru termeni din familia de cuvinte a substantivului suflet.

8 puncte

3. Alcătuiește câte un enunț în care următoarele cuvinte să se scrie altfel decât în text: numai, care, deodată,
casă.

8 puncte

Partea a II-a

26 de puncte

1. Prezintă o trăsătură a personajului principal din textul dat, ilustrându-o cu două exemple.

10 puncte

2. Exprimă-ți opinia, în 20- 30 de cuvinte, despre semnificaţia pe care o transmite ultimul alineat al
fragmentului.

16 puncte

Partea a III-a

40 de puncte

Scrie o compunere, de 150-200 de cuvinte, în care să povestești o întâmplare frumoasă din
copilărie, de care crezi că și-ar putea aminti personajul principal din textul scris de Ionel Teodoreanu.
În realizarea compunerii, vei avea în vedere:
a) folosirea potrivită a cel puțin patru expresii deosebite, pe care le vei sublinia – 8 puncte;
b) adecvarea conținutului la cerință – 6 puncte
c) utilizarea numai a narațiunii și a descrierii– 6 puncte
d) prezenţa celor trei părți ale unei compuneri – 6 puncte
e) respectarea normelor gramaticale, ortografice, de punctuaţie şi de aşezare în pagină – 12
puncte
f) încadrarea în numărul de cuvinte precizat – 2 puncte
SUCCES!
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE CORECTARE

Partea I - 24 de puncte
1. Cuvinte cu sens asemănător: uliţă = drum; falnica = marea, copleșitoarea, intensa ; scârțâitor = asurzitor,
strident, țiuitor; dezmierdă = alintă, mângâie, consolă. – câte 2 p. pentru fiecare cuvânt cu sens asemănător corect. (2 p.
x 4)
8 puncte
2. Familia de cuvinte a substantivului suflet: suflețel, sufletist, a însufleți, însuflețire, sufletesc, sufletește, însuflețit,
neînsuflețit. – câte 2p pentru fiecare termen corect din familia substantivului dat. (2 p. x 4)
8 puncte
3. Enunțuri în care cuvintele date să se scrie altfel decât în text: El nu mai vrea să doarmă.; Acest car e plin cu
lucruri. sau El știe c-are mult de citit.; Ne-a vorbit de o dată importantă pentru ea.; Ea pictează ca să își exprime
sentimentele. – câte 2 p pentru fiecare enunț alcătuit. (2 p. x 4)
8 puncte

Partea a II-a - 26 de puncte
1. Prezentarea trăsăturii personajului ilustrată cu două exemple din textul dat
a) Prezentarea trăsăturii– 6 puncte/ 3 puncte
b) Ilustrarea trăsăturii cu două exemple selectate din text – (2 p. x 2) 4 puncte

10 puncte

De exemplu: Povestitorul surprinde atașamentul băiatului față de vârsta copilăriei, cu toate frumusețile ei, prin modul în
care se prezintă legătura afectivă cu ulița, după cum ilustrează secvențele: Rămase la portiţă cu ochii înlăcrimaţi. şi În
lumina lunii o pietricică zărită printr-o lacrimă sclipea ca o lacrimă.
2. Exprimarea opiniei despre mesajul fragmentului – 16 puncte
a) Exprimarea nuanțată a opiniei - 6 puncte/ exprimarea parțială a opiniei – 3 puncte
b) Susținerea opiniei prin interpretarea unor simboluri/ expresii artistice folosite de scriitor – 8 puncte/
interpretarea parțială a unor simboluri/ expresii artistice –4 puncte/ încercarea de interpretare – 2 puncte
c) Respectarea numărului de cuvinte precizat – 2 puncte
De exemplu: În opinia mea, ultimul alineat al textului transmite un mesaj referitor la durerea pe care o simte băiatul din
cauza despărțirii de copilărie, vârsta fericirii, precum și de familia sa. De asemenea, personajul se simte profund legat
sufletește de locul simbolic al copilăriei sale, ulița unde a petrecut clipe de neuitat.

Partea a III-a - 40 de puncte
a) Folosirea potrivită a cel puțin patru expresii deosebite (1 p. x 4), subliniate (4 p.) - 8 puncte
b) Adecvarea conținutului la cerință – 6 puncte
c) Utilizarea numai a narațiunii și a descrierii – 6 puncte
d) Prezenţa celor trei părți ale unei compuneri– 6 puncte
e) Respectarea normelor gramaticale, ortografice şi de punctuaţie - 12 puncte
- respectarea normelor gramaticale – 2 puncte/ respectarea parţială – 1 punct;
- vocabular adecvat– 2 puncte/ vocabular parţial adecvat – 1 punct;
- ortografia – 3 puncte (0 erori: 3p.; 1-2 erori: 2p.; 3-4 erori: 1p.; 5 sau mai multe erori: 0p.);
- punctuația – 3 puncte (0 erori: 3p.; 1-2 erori: 2p.; 3-4 erori: 1p.; 5 sau mai multe erori: 0p.);
- așezarea corectă a textului în pagină – 1 punct;
- lizibilitatea – 1 punct
f) Încadrarea în numărul de cuvinte precizat – 2 puncte

Din oficiu - 10 puncte
TOTAL – 100 de puncte

