
Barem de corectare 

Limba şi literatura română, cl. a-IX-a, TEST 1 

Itemul  Răspunsul corect/posibil  Acordarea punctelor  

1. Răspunde în 

enunţuri dezvoltate 

la următoarele 

întrebări: 

a) Cum este George? 

b) Ce oraș a părăsit 

naratorul pentru 

Paris? 

c) Ce fel de muzeu este 

Parisul? 

d) Ce fel de mentalitate 

începi să ai trăind 

printre turiști? 

  

 Se vor accepta enunţuri 

dezvoltate, de tipul: 

a) George este efectiv 

simpatic. 

b) Naratorul a părăsit, 

pentru Paris, oraşul 

Toulouse. 

c) Parisul este un muzeu 

locuit. 

d) Trăind printre turiști, 

începi să ai o mentalitate 

de turist. 

4 puncte  

4x1 

Câte 1 punct pentru fiecare 

răspuns corect formulat în 

enunț dezvoltat. 

2. Rezumă primul alineat, 

în limita de 45-50 de 

cuvinte. 

 

 

Se va accepta drept 

răspuns corect   un text 

care: 

- va prezenta fidel 

informaţia;  

- va cuprinde 

secvenţele esenţiale ale 

primului alineat;  

- va omite detaliile 

nesemnificative;  

- va fi coerent 

gramatical;    

- va respecta limita 

de întindere.    

5 puncte 

5x1 

Câte 1 punct pentru 

respectarea fiecăreia dintre 

cerinţele enumerate. 



3. Comentează în 2 

enunţuri sensul metaforei 

Parisul – un imens muzeu 

locuit.   

 

 

 

 

 

Comentariul trebuie să  

conțină ideea că Parisul 

este un frumos oraş 

cultural, cu muzee, 

monumente, vizitat de 

foarte mulţi turişti. Astfel, 

aflându-te în Paris, ai 

senzaţia că te afli într-un 

imens muzeu locuit. 

3 puncte 

1+1+1 

1 punct pentru elucidarea 

sugestiei figurii de stil; 

 1 punct pentru formularea 

adecvată a comentariului; 

1 punct pentru respectarea 

limitei de întindere. 

 

4. Elaborează, în spațiul 

rezervat, un text coerent, 

în care îţi argumentezi 

dorința de a vizita o 

țară/un oraș anume, 

aducând 3 argumente. 

 

 

 

 

 

Se va accepta un text în 

care:  

- este clar exprimată 

dorința de a vizita o 

țară/un oraș anume;  

- - este accentuată 

importanța excursiilor în 

diferite ţări, oraşe, pentru 

formarea culturii generale 

sau pentru realizarea unui 

vis; 

- - sunt 3 argumente valide 

şi logice;  

- - textul este coerent;  

- se respectă limita de 

întindere. 

  

8 puncte 

1+1+3+2+1 

1 punct pentru exprimarea 

clară a dorinței de a vizita 

o țară/un oraș anume;  

1 punct pentru accentuarea 

importanței excursiilor în 

diferite ţări, oraşe, pentru 

formarea culturii generale 

sau pentru realizarea unui 

vis; 

 3 (3x1) puncte pentru 

fiecare argument valid;  

2 puncte pentru coerenţa 

(1) şi logica textului (1);  

1 punct pentru respectarea 

limitei de întindere. 

 



5. Prezintă 4 adjective care 

pot servi drept 

determinative pentru 

cuvântul muzeu.  

 

 

 

 

Se vor accepta drept 

răspuns corect oricare 4 

adjective ce pot servi drept 

determinative pentru 

cuvântul muzeu.  

 De exemplu: mare, 

interesant, vechi, nou, 

frumos, renumit  etc. 

4 puncte  

4 x 1  

Câte 1 punct pentru fiecare 

adjectiv adecvat cerinței. 

6. Numeşte tipul 

propozițiilor subliniate în 

text. 

 

 

Se va accepta drept 

răspuns corect: 

1 – propoziţie subordonată 

circumstanţială cauzală; 

2 – propoziţie subordonată 

circumstanţială concesivă; 

3  – propoziţie 

subordonată completivă 

directă. 

  

3 puncte  

3x1 

Câte 1 punct pentru 

identificarea tipului 

fiecărei propoziţii 

subliniate în text.  

 

7. Alcătuieşte un dialog 

format din 4 replici, dintre 

tine și un turist care este 

pentru prima dată în 

Moldova.  

 

 

 

 

Se vor accepta oricare 4 

replici logice. 

4 puncte  

4x1 

Câte 1 punct pentru fiecare 

replică adecvată cerinței.  



8. Redactează, în spațiul 

rezervat, un text narativ 

despre  prima ta călătorie 

în altă localitate/țară. 

 

 

Se va accepta un text 

narativ coerent, în care 

este relatată experienţa 

primei călătorii în altă 

localitate/țară.  

 

4 puncte 

1+1+1+1 

1 punct pentru relatarea 

experienţei primei călătorii 

în altă localitate/țară; 

1 punct pentru respectarea 

rigorilor narațiunii; 

1 punct pentru logica şi 

coerenţa textului; 

1 punct pentru respectarea 

limitei de întindere. 

9. Exemplifică regulile de 

punctuație de mai jos.  

 (1) Adresările se izolează 

întotdeauna la începutul 

enunțului. 

 (2) Propozițiile 

coordonate adversative se 

despart întotdeauna în 

cadrul frazei. 

 

Se vor accepta exemplele 

adecvate pentru regulile de 

punctuaţie prezentate. 

   

2 puncte 

2x1 

 

Câte 1 punct pentru fiecare 

exemplu.  

  

 

10. Citeşte informaţia şi 

rescrie secvențele care 

constituie răspunsuri la 

întrebările de mai jos. 

1. Cine conducea Cenaclul 

de Luni? 

2. Cum se numeşte editura  

la care debutează Matei 

Vişniec în volum? 

 

Se vor accepta drept 

răspuns corect secvențele: 

1. Nicolae Manolescu; 

2. Editura 

Albatros/Albatros. 

2 puncte  

2x1 

Câte 1 punct pentru fiecare 

răspuns corect.  



 

11 Extrage din textul de 

mai sus denumirile a două 

publicații în care apar 

scrierile lui Matei Vișniec. 

 

 

 

Se vor accepta oricare 2 

denumiri din lista:  

România literară, 

 Luceafărul, 

 Amfiteatru, 

 Cronica,  

Viața Românească,  

Vatra, 

Echinox.    

2 puncte  

2x1 

Câte 1 punct pentru fiecare 

răspuns corect. 

12. Te numești 

Andrei/Andreea Soltan, ești 

elev/elevă în clasa a IX-a „C”, 

la Liceul Teoretic „Lucian 

Blaga” din orașul Sângerei, și 

colectezi timbre poștale.  

Elaborează textul unui anunţ 

prin care propui altor elevi din 

liceu, ce au acelaşi hobby, să 

faceţi schimb de timbre.  Cei 

interesați te pot suna la 

numărul de telefon 078456654. 

 

Se va accepta un text care 

va conţine: cuvântul anunţ, 

descrierea situaţiei, în 

conformitate cu datele 

legendei, va fi aranjat 

adecvat în pagină, cu 

spațierea de rigoare.  

  

  

 

  

4 puncte  

1+1+1+1 

1 punct pentru 

corespunderea structurii și 

tipului de text (utilizarea 

cuvântului anunţ, a 

informației, a datelor de 

contact);  

1 punct pentru respectarea 

datelor legendei (esența 

anunţului, indicarea 

numelui, instituţiei, a 

hobby-ului); 

1 punct pentru prezentarea 

informației la persoana I; 

1 punct pentru aranjarea 

adecvată a anunțului în 

pagină. 

5 pct. se vor atribui pentru aspectul de limbă al lucrării, în descreştere: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia_literar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Luceaf%C4%83rul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Amfiteatru
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cronica&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Via%C8%9Ba_Rom%C3%A2neasc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vatra


5 pct. – impecabil, ortografic, punctuaţional şi stilistic;  

4 pct. 1 – 2 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil  în total;   

3 pct. 3 – 4 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total;  

2 pct. 5 – 6 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil în total;  

1 pct. 7 – 8 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil  în total. 

 0 pct.  pentru depăşirea limitei de 8 greşeli de ortografie, punctuaţie, stil. 

Notă: Punctajul dat se atribuie numai în cazul realizării itemilor 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 

12.  

Lipsa totală sau parţială a răspunsurilor la aceşti itemi  nu permite acordarea 

punctajului maxim pentru corectitudine.  

Punctajul maxim pentru corectitudine se va diminua în funcţie de realizarea itemilor 

numiţi.   

Total 45 pct. + 5 pct. 

 

 

 

 

 

 

 


