BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Partea I

24 de puncte

1. Notarea celor patru sinonime .
8 puncte
De exemplu: „străbătut” – parcurs;
„iute”- rapid;
„pesemne”- probabil ;
„ar fi suportat” - ar fi tolerat, ar fi îndurat, ar fi admis.
8 puncte (2 p. x 4)
2. Transcrierea părților de vorbire cerute.
8 puncte
De exemplu:
substantiv de genul masculin - „ochi”, „oameni” etc.
verb la viitor - „va face”
adjectiv - „stranie”, „plin”, „teribil” etc.
pronume - „el”.
8 puncte (2 p. x 4)
3. Rescrierea enunțului corectat
8 puncte
Câte două puncte pentru fiecare greșeală corectată.
8 puncte (2 p. x 4)
Îndepărtându-se de statuia aceea, Nimo a văzut cenușiii nori care prevesteau o furtună, așa că trebuia să-și
continue drumul spre casă.
Partea a II-a

26 de puncte

1. Prezentarea motivului pentru care Nimo încearcă să se îndepărteze de zona unde se află. 10 puncte
a) Formularea răspunsului într-un enunț.
2 puncte:
formularea răspunsului într-un singur enunț -2 puncte; formularea răspunsului în mai multe enunțuri/
absența enunțului -0p.
b) Prezentarea nuanțată a motivului - 8 puncte; prezentare adecvată -8 p.; prezentare incompletă – 6 p.;
încercare de prezentare– 2 p.
De exemplu:

Nimo încearcă să se îndepărteze de zona unde se află, deoarece este înspăimântat de atmosfera

stranie.
.
2. Exprimarea, în 30-50 de cuvinte, a unei opinii referioare la înțelesul fragmentului.
16 puncte
a) Exprimarea unei opinii adecvate referitoare la semnificația fragmentului- 4 puncte/ exprimarea parțial
adecvată a unei opiniei- 2 puncte.
b) Susținerea adecvată a opiniei referitoare la înțelesul fragmentului - 8 puncte/ susținerea parțial adecvată a
opiniei - 6 puncte/ încercare de susținere a opiniei – 2 puncte.
c) Formularea corectă a enunțurilor - 2 puncte; exprimare incorectă - 0 p.
d) Încadrarea în numărul minim de cuvinte precizat - 2 puncte; nerespectarea numărului minim de cuvinte
precizat – 0 p.
De exemplu: În opinia mea, fragmentul dat exprimă neliniștea de care este cuprins Nimo, în momentul în
care ajunge în zona statuilor. Cele două întrebări accentuează îngrijorarea pe care i-o provoacă absența
trecătorilor și întunericul nopții.
Partea a III-a
30 de puncte
a) Existența celor trei părți ale unei compuneri – 6 puncte (2 p. x 3)
b) Utilizarea numai a narațiunii și a descrierii la persoana I – 8 puncte (folosirea celor două moduri de expunere
menționate – 8 p. / folosirea unui singur mod de expunere menționat sau prezența dialogului – 4p.)
c) adecvarea conținutului la titlu - 6 puncte (respectarea cerinței – 6p./ respectarea parțială a cerinței - 3p.)
d) prezenţa cadrului conturat în textul-suport-6 puncte(respectarea cerinței – 6p./ respectarea parțială a cerinței 3p.)
e) Încadrarea în numărul minim de cuvinte precizat – 4 puncte (încadrarea în numărul minim de cuvinte precizat
– 4 p./ nerespectarea numărului minim de cuvinte precizat – 0 p.)
Redactarea întregii lucrări
10 puncte

a) Vocabular adecvat conținutului – 2 puncte
b) Respectarea normelor gramaticale – 2 puncte (1-2 greșeli gramaticale – 1p.;
3-4 greșeli gramaticale – 0 p.)
c) Ortografie – 2 puncte (1-2 greșeli – 1 p.; 3-4 greșeli – 0 p.)
d) Punctuație – 2 puncte (1-2 greșeli – 1 p.; 3-4 greșeli – 0 p.)
e) Așezare corectă în pagină – 1 punct
f) Lizibilitate – 1 punct
Din oficiu – 10 puncte
TOTAL – 100 de puncte

