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BAREM DE EVALUARE ŞI DE CORECTARE

Partea I - 24 de puncte
1. Cuvinte cu sens asemănător şi cu sens opus
Cuvinte cu sens asemănător: apusul = asfinţitul; intră = pătrunse
Cuvinte cu sens opus: apusul ≠ răsăritul; intră ≠ ieşi

2. Transcrierea părţilor de vorbire solicitate:
- substantiv de genul masculin: zarzăr, sfinţii, ochii, piersic
- un verb la timpul trecut: tremură, prăfui, visa
- un pronume: ei
- un adjectiv: aurie, înflorită
3. Transformarea unei propoziţii simple într-o propoziţie dezvoltată
a. Identificarea unei propoziţii simple
De exemplu: Clipi/ păpuşa căzuse/ să râdă
b. Construirea propoziţiei dezvoltate
De exemplu: Păpuşa fetiţei somnoroase căzuse alunecând uşor.

8 puncte (2 p. x 4)

8 puncte (2 p. x 4)

8 puncte
2 puncte
(1 p. x 6) 6 puncte

Partea a II-a - 26 de puncte
1. Formularea enunţului prin care se precizează o trăsătură a personajului din textul-suport
a) Formularea enunţului – 4 puncte; încercare de formulare a enunţului – 2 puncte
b) Precizarea unei trăsături a personajului principal – 6 puncte

10 puncte

De exemplu: În fragmentul citat, personajul principal este o fetiţă a cărei trăsătură dominantă o constituie imaginaţia/ inocenţa
vârstei/ plăcerea de a se juca.
2. Explicarea înţelesului/ semnificaţiei secvenţei citate
16 puncte
a) Explicarea semnificaţiei secvenţei citate - 10 puncte/ încercarea de explicare – 6 puncte/simpla transcriere – 2
puncte
b) Exprimarea adecvată cerinței și corectitudinea gramaticală – 4 puncte
c) Respectarea numărului de cuvinte precizat – 2 puncte
De exemplu: Secvenţa citată surprinde un tablou al înserării, în care jocul razelor de soare, sugerat de expresia „O lumină aurie
prăfui luciul oglinzii”, pregăteşte cadrul necesar trecerii din realitate în lumea visului, conturând o atmosferă de mister. Naturii i se
atribuie trăsături umane, prin semnificaţia verbelor „tremură” şi „intră”. „Oglinda” ce reflectă lumina difuză a apusului devine
graniţa dintre două lumi, marcând apropierea de un spaţiu al inocenţei fetiţei.

Partea a III-a - 40 de puncte
a) Prezentarea unei întâmplări originale – 6 puncte/ 3 puncte
b) Personajul principal: Nuni – 4 puncte
c) Sublinierea a patru expresii deosebite 4 puncte (1 p. x 4)
d) Integrarea adecvată a secvenţei citate – 3 puncte; adecvarea conţinutului la secvenţa citată – 3 puncte
e) Utilizarea numai a narațiunii și a descrierii – 6 puncte (3 p. + 3 p.)
f) 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
g) Încadrarea în numărul de cuvinte precizat – 2 puncte
Din oficiu - 10 puncte
TOTAL – 100 de puncte

