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BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE 

Subiectul I (30 de puncte): 

- adecvarea conținutului la cerință, prin povestirea unei întâmplări neașteptate la care participă cele două 

personaje:            8 p./5p./3p. 

- valorificarea sugestiilor textului și ale imaginii date:       8 p./5p./3p. 

- îmbinarea narațiunii cu descrierea și dialogul:         6 p. (3x2p.) 

- evidențierea a câte două trăsături, altele decât în text, pentru fiecare personaj menționat:   8 p. (4x2p.)  

 

Subiectul al II-lea (60 de puncte): 

1. Notarea corectă a sinonimelor contextuale pentru cuvintele date (de exemplu: să-și înăbușe – să-și reprime, să-și 

rețină, să-și stopeze; ar fi dezvăluit – ar fi arătat, ar fi trădat, ar fi exprimat etc.):    8 p. (2 x 4 p.) 

 

2. Alcătuirea corectă a propozițiilor cu perechile de ortograme menționate (de exemplu: ai – El vrea a-i ajuta 

mereu pe ceilalți.;  mi-a: Problema cu mia de lei a fost dificilă.):      8 p. (2 x 4 p.) 

 

3. Transcrierea pe foaia de concurs a variantelor corecte de răspuns (A →b; B →c; C →a; D →c; E →c): 

                                                                                                                                                              20 p. (5 x 4 p.) 

4. Precizarea corectă a valorii morfologice pentru cuvintele subliniate (Catrina – substantiv propriu; mari – 

adjectiv; tine – pronume personal; tropăi – verb):        12 p. (4 x 3 p.) 

 

5. Alcătuirea corectă, conform cerinței, a propoziției date (de exemplu: Tu nu vei vorbi cu inorogul fermecat?):  

12p. (propoziție – 2p.; propoziție interogativă - 2p.; propoziție dezvoltată - 2p.; pronume personal/subiect - 2p.; 

verb/predicat la forma negativă - 2p.; acțiune plasată în viitor - 2p.;) 

12p. (6 x 2p.) 

 

Redactare (20 de puncte): 

- coerența exprimării, proprietatea termenilor:        5 p./3 p./1 p. 

- ortografie:              6 p. 

- punctuaţie:              6 p. 

- lizibilitate:              1 p. 

- așezare în pagină:             1 p. 

- respectarea limitei minime de spațiu:          1 p. 

Din oficiu: 10 puncte. 

Total: 120 de puncte. 


