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   Limba şi literatura română

Barem de corectare şi de notare
   Varianta 2

      Notă! Se acordă acelaşi punctaj pentru răspunsurile redactate în spiritul soluţiilor din barem.

Partea I (48 de puncte)

A. Limba română
1. Despărţirea cuvintelor în silabe: ,,în-ve-li-tă”, ,,li-niş-ti-te”, ,,su-flet”, ,,du-re-re”.

  (1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p.) 4 puncte
2. Exemple de răspuns: ,,iar”, ,,dorului”, ,,călătoare” etc.          (2 p. + 2 p.) 4 puncte
3. Exemple de răspuns: înălţare, înălţat, înălţător, înălţime, a reînălţa, reînălţare, supraînălţare etc.

        (2 p. + 2 p.) 4 puncte
4. Adjective în cazul acuzativ: ,,liniştite”, ,,călătoare”, ,,nou”.                      (2 p. + 2 p.) 4 puncte
5. Valoarea morfologică: ,,nostalgic” – adverb (de mod); ,,călătoare” – adjectiv (propriu-zis/ calificativ). 

                                                                                      (2 p. + 2 p.) 4 puncte
6. Exemple de răspuns: Singură ea, lumina aceea, mai strălucea în noapte. Îl deranjează intensitatea luminii.

Strălucirea ei, a luminii, îl făcea să nu se simtă singur. În zare se vedeau pâlpâiri de lumină. Dintre nori,
apăruseră raze de soare, de lumină dătătoare de viaţă. (corectitudinea enunţului: 2 p.; folosirea corectă a
funcţiei sintactice: 2 p.; punctajul nu se acordă pentru corectitudinea enunţului dacă funcţia sintactică nu
este selectată în mod corespunzător).   4 puncte

7. Funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: ,,unghiul” – complement direct; ,,stolurile” – subiect (punctajul
nu se acordă pentru identificarea la nivel primar a funcţiei sintactice, de tipul: ,,unghiul” – complement).

         (2 p. + 2 p.) 4 puncte
8. Transcrierea celei de a doua propoziţii principale: ,,Vin iar carele-ncărcate şi cu spice, şi cu vis…” (punctajul nu

se acordă pentru transcrierea incompletă a propoziţiei).    4 puncte
9. Exemplu de răspuns: Cine este înţelept /1 nu lasă pe mâine rezolvarea problemelor./ 2    4 puncte

B. Înţelegerea textului
10. Măsura celui de al treilea vers: 15 silabe.    2 puncte
11. Exemple de răspuns: ,,Peste dealuri, peste ape, pretutindenea se lasă”; ,,...şi cu spice, şi cu vis...” etc.

   2 puncte
12. Exemple de răspuns: personificarea, epitetul, metafora.    2 puncte
13. Exemple de răspuns: insistenţa pe caracteristici/ pe repere ale contextului spaţio-temporal, imagini

artistice adresate vizualului, frecvenţa figurilor de stil  prin care se sugerează un peisaj etc.
        (1 p. + 1 p.) 2 puncte

14. Se acordă punctajul pentru oricare răspuns ce se referă la imaginea toamnei/ a bogăţiei recoltei;
sugestia unei personificări etc. (răspuns nuanţat, corect alcătuit logic şi gramatical: 4 p.; răspuns parţial
sau cu imperfecţiuni/ cu greşeli de sens, de sintaxă, de ortografie: 2 p.).       4 puncte

Partea a II-a (10 puncte)

1. Respectarea convenţiilor specifice scrisorii (formula de adresare: 1 p.; formula de încheiere: 1 p.; data,
locul, semnătura numai dacă apar toate elementele: 1 p.). 3 puncte

2. Redactarea scrisorii (unitatea compoziţiei: 1p.; conţinutul adecvat cerinţei - în totalitate: 2 p./ parţial: 1 p.;
folosirea unui registru stilistic adecvat relaţiei cu destinatarul: 1 p.). 4 puncte

3. Corectitudinea limbii utilizate:
• corectitudinea exprimării (0 greşeli: 1 p.; pentru una sau mai multe greşeli de lexic sau de sintaxă: 0 p.);
• ortografia (0 greşeli: 1p.; pentru una sau mai multe greşeli: 0 p.);
• punctuaţia (0-1 greşeli:1 p.; pentru două sau mai multe greşeli: 0 p.).   3 puncte

Partea a III-a (32 de puncte)

A. Conţinut

1. Precizarea oricăror patru caracteristici ale speciei literare, de exemplu: specie a genului epic în proză, de mari
dimensiuni; elemente de compoziţie şi de structură (capitole/ secvenţe...); naraţiunea; conflictele; personajele;
amploarea acţiunii în timp şi în spaţiu; mijloacele de caracterizare a personajelor etc.

(1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p.) 4 puncte
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2. Exemplificarea  caracteristicilor cu elemente din textul selectat (alegerea adecvată a exemplelor pentru
toate cele patru caracteristici, cu explicaţii logice, nuanţate: 4 p; alegerea adecvată a exemplelor pentru
cele patru caracteristici, cu explicaţii sumare sau alegerea adecvată a exemplelor pentru două-trei
caracteristici, cu explicaţii logice, nuanţate: 3 p.; alegerea adecvată a exemplelor pentru două-trei
caracteristici, cu explicaţii sumare: 2 p.; alegerea adecvată a exemplelor pentru o caracteristică,
indiferent de nivelul explicării: 1 p.).                                               4 puncte

3. Prezentarea, pe scurt, a subiectului (prezentarea însoţită de menţionarea momentelor/ a trei-patru
momente ale subiectului sau  a două secvenţe/ capitole reprezentative: 4 p.; prezentarea însoţită de
menţionarea a unu-două momente ale subiectului sau a unei secvenţe reprezentative/ a unui capitol
reprezentativ: 2 p.; prezentare ezitantă, fără sublinierea momentelor subiectului, cu insistenţă pe
amănuntul nesemnificativ, cu improvizaţii etc.: 1 p.).  4 puncte

4. Prezentarea unui personaj prin raportare la două întâmplări/ situaţii semnificative: (prezentarea sumară a
personajului; locul personajului în acţiune; precizarea unor trăsături fizice şi/ sau morale ale personajului,
prin raportarea la cele două întâmplări/ situaţii semnificative: 4 p.; prezentarea sumară a personajului;
precizarea unor trăsături fizice şi/ sau morale, prin raportarea la o singură întâmplare/ situaţie
semnificativă: 2 p.; prezentarea sumară a personajului, fără precizarea trăsăturilor, cu tendinţa evidentă
de relatare/ de povestire a faptelor: 1 p.).  4 puncte

B. Redactare (pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie să aibă cel puţin o pagină sau
echivalentul a 25-30 de rânduri scrise; nu vor fi depunctate lucrările care sunt scrise pe mai mult de două
pagini)

5.   Unitatea compoziţiei (introducere – cuprins - încheiere).            1 punct
6.   Coerenţa textului (claritatea enunţului: 1 p.; varietatea lexicului: 1 p.; sintaxa adecvată: 1 p.).      3 puncte
7. Registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului compunerii.             (1 p. + 1 p. + 1 p.) 3 puncte
8. Ortografia (0 greşeli: 4 p.; 1 greşeală: 3 p.; 2 greşeli: 2 p.; 3 greşeli : 1 p.; 4 sau mai multe greşeli: 0 p.).4 puncte
9. Punctuaţia (0-1 greşeli: 3 p.; 2 greşeli: 2 p.; 3 greşeli: 1 p.; 4 sau mai multe greşeli: 0 p).    3 puncte
10. Aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea.           (1 p. + 1 p.) 2 puncte

     NOTĂ! Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se obţine prin împărţirea la 10 a punctajului
obţinut de candidat.




