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BAREM DE CORECTARE ŞI DE EVALUARE

Partea I - 30 de puncte
a) 1. Precizarea corectă a cuvintelor cu sens opus pentru termenii: „frumoasă”, „zână”, „se opri”. 6 puncte (2p x 3)
2. Explicarea corectă a semnului de punctuaţie şi a celui de ortografie.
6 puncte (3p x 2)
b) 3. Identificarea părţii de vorbire selectate – 2p.
Formularea propoziţiei cu altă valoare morfologică, decât aceea din textul-suport, a termenului „dreaptă” – 2p.
Numirea noii valori morfologice – 2p.
6 puncte
4. Precizarea rolului sintactic al termenilor subliniaţi („spuse” – predicat verbal; „o perie” – complement; „deasă” atribut).
6 puncte (2p x 3)
5. Construirea corectă a propoziţiei după schema dată.
6 puncte (1p x 6)

Partea a II-a - 40 de puncte
a)
1. Numirea anotimpului prezent în poezia lui Vasile Alecsandri (primăvara).
2. a) Transcrierea celor două expresii artistice. 4 puncte (2p x2)
b) Precizarea sensului acestora.
6 puncte (3p x2)

5 puncte

b)
10 puncte
1. Prezentarea sentimentelor transmise de Magda Isanos.
10 puncte(5p x 2)
2. Explicarea înţelesului versurilor „În zori m-a trezit sărutarea / Trimisă pe-o rază de soare”:
a) respectarea numărului de rânduri indicat - 5 puncte;
b) prezentarea semnificaţiilor din versurile citate -10 puncte (prezentarea nuanţată a semnificaţiilor - 10p;
prezentarea ezitantă a semnificaţiilor/ prezentarea nuanţată a semnificaţiilor, dar cu greșeli de exprimare – 5p;
încercare de prezentare a semnificaţiilor și frecvente greșeli de exprimare – 3p).
15 puncte
Partea a III-a - 30 de puncte
1. Conţinutul scrisorii – 16 puncte
a) Prezența celor trei părți ale unei scrisori și evidențierea acestora prin paragrafe.
b) Folosirea descrierii şi a naraţiunii.
c) Includerea a cel puţin patru expresii artistice, subliniate.

6p (2p x 3)
6p (3p x 2)
4p (1p x 4)

2. Redactare – 14 puncte
a) Respectarea regulilor de redactare a unei scrisori – 6p (precizarea datelor propuse în cerință - 2p; formula
introductivă – 2p; formula de încheiere – 2p).
b) Folosirea unui vocabular adecvat conținutului – 2p (vocabular adecvat – 2p; vocabular parțial adecvat – 1p).
c) Respectarea normelor gramaticale – 2p; ortografice – 2p; a semnelor de punctuaţie – 2p (0-1 greșeli - 2p; 2-3
greșeli - 1p; 4 sau mai multe greșeli - 0p).
Aspectul lucrării - 10 puncte
a) Așezarea în pagină – 4p (marginea paginii – 2p; prezența alineatelor – 2p).
b) Scrierea îngrijită a lucrării – 4p / 2p.
c) Lizibilitate – 2p.
Din oficiu - 10 puncte
TOTAL – 120 puncte

