Labiş - 2022
BAREM DE EVALUARE ŞI DE CORECTARE
Partea I

24 de puncte

1. Scrierea corectă a celor patru propoziţii/ enunţuri în care cuvintele decât, numai, ai, cele să
se ortografieze diferit.
8 puncte (2p. x 4)
De exemplu: De cât timp ai ajuns?; Nu mai face obrăznicii!; A-i ajuta pe semenii noştri este
firesc.; Ce le motivează pe ele?
2. Alcătuirea a două propoziţii/ enunţuri în care cuvintele am făcut şi strângeau să aibă alt sens
decât în secvenţele date şi precizarea sensului acestor termeni.
8 puncte
a) Alcătuirea corectă a celor două propoziţii
6puncte (3p. x 2)
b) Precizarea sensului fiecărui cuvânt
2 puncte (1p. x 2)
De exemplu: Am făcut tema pentru mâine. (am rezolvat); Copiii îşi strângeau la piept jucăriile.
(îmbrăţişau)
3. Construirea unei propoziţii despre plăcerea jocului în aer liber.
a) Construirea corectă a unei propoziţii care să conţină şase termeni
b) Propoziţia să facă referire la jocurile în aer liber.

8 puncte
6 puncte
2 puncte

De exemplu: Copiii adoră jocurile cu mingea din curtea şcolii.
Partea a II-a
1. Motivarea opiniei despre sentimentul transmis prin replica dată

26 de puncte
10 puncte

a) Identificarea corectă a unui sentiment
3 puncte
b) Motivarea nuanţată a opiniei, prin raportare la textul dat –5 puncte/ exprimarea parţială a
opiniei, fără raportare la text - 3 puncte/ încercare de interpretare – 1 punct
c) Respectarea numărului de cuvinte precizat – 2 puncte / nerespectarea numărului minim de
cuvinte precizat – 0 puncte
De exemplu: Consider că sentimentul transmis prin replica nepotului este uimirea, deoarece
copilul obişnuit cu jocurile pe calculator, nu poate înţelege plăcerea jocurilor de pe vremea
bunicului, care se desfăşurau în aer liber.
2. Prezentarea unei diferenţe între jocul preferat al nepotului şi jocurile copilăriei bunicului,
aşa cum se desprinde din textul dat
16 puncte
a) Formularea corectă a unei diferenţe – 6 puncte/ formularea parţial corectă a unei
diferenţe - 3 puncte / neprecizarea unei diferenţe – 0 puncte
b) Prezentarea nuanţată a unei diferente dintre jocurile bunicului şi cele ale copilului,
prin raportare la textul dat –10 puncte / prezentarea parţială, fără raportare la text - 5 puncte/
încercare de prezentare– 2 punct
De exemplu: O diferenţă dintre jocul preferat al copilului şi jocurile de pe vremea bunicului
constă în spaţiul în care se desfăşoară acestea. Pe când Minecraft este un joc pe calculator, care
îl captează pe nepot în lumea virtuală, jocurile copilăriei bunicului (Ţară, ţară vrem ostaşi,
Raţele şi vânătorii) au loc în aer liber, în lumea reală.

Partea a III-a

30 de puncte

a) Respectarea celor trei părţi ale compunerii – 4 puncte/ respectarea parţială a cerinţei – 2
puncte
b) Folosirea naraţiunii şi a descrierii–8 puncte ( 4 puncte x 2)
c) Adecvarea conţinutului la cerinta formulată – 8 puncte/ respectarea parţială – 4 puncte
d) Respectarea normelor gramaticale, ortografice, de punctuaţie şi de aşezare în pagină –
8 puncte
- respectarea normelor gramaticale – 2 puncte/ respectarea parţială – 1 punct;
- ortografia – 2 puncte (0-1 erori: 2p.; 2-3 erori: 1p.; 4 sau mai multe erori: 0p.)
- punctuaţia – 2 puncte (0-1 erori: 2p.; 2-3 erori: 1p.; 4 sau mai multe erori: 0p.)
- aşezarea corectă a textului în pagină – 1 punct
- lizibilitatea – 1 punct
e) Încadrarea în numărul minim de cuvinte precizat – 2 puncte/ nerespectarea numărului de
cuvinte precizat – 0 puncte
Redactarea întregii lucrări – 10 puncte
Vocabular adecvat conţinutului – 2 puncte; vocabular partial adecvat – 1 punct
Respectarea normelor gramaticale – 2 puncte; respectarea parţială a normelor
gramaticale – 1 punct
Ortografia – 2 puncte (0-1 erori: 2p.; 2-3 erori: 1p.; 4 sau mai multe erori: 0p.)
Punctuaţia – 2 puncte (0-1 erori: 2p.; 2-3 erori: 1p.; 4 sau mai multe erori: 0p.)
Aşezarea corectă a textului în pagină – 1 punct
Lizibilitatea – 1 punct
Din oficiu – 10 puncte
TOTAL – 100 de puncte

