
 BAREM ANALITIC 

 

Item  Răspuns corect / posibil  Criterii de evaluare /Punctaj  

1. Rescrie din text 4 

cuvinte prin care este 

specificat timpul (2 

cuvinte) și locul (2 

cuvinte) desfășurării 

acțiunii. 

 

Un răspuns de tipul:  

Timp: vară, seară  etc. 

Loc: curte, cinematograf  etc. 

Notă: sînt posibile și alte 

variante decît cele 2 date ca 

exemplu.  

În cazul prezentării mai multor 

variante decît cele solicitate, se 

vor evalua doar primele 2+2.  

4 puncte 

1x4  

Cîte 1 p. pentru fiecare 

răspuns corect. 

 

2. Rezumă alineatul al 

treilea al textului  în 

limita de 25-30 de 

cuvinte. 

 

Se va accepta drept răspuns 

corect un text care: 

- va prezenta fidel 

informaţia;  

- va cuprinde 

secvenţele esenţiale 

ale textului;  

- va omite detaliile 

nesemnificative;  

- va fi coerent 

gramatical, la 

persoana a III-a;  

-  va respecta limita 

de întindere.  

5 puncte  

Cîte 1 pct. pentru fiecare 

dintre cerinţele enumerate. 

3. Comentează, în spațiul 

rezervat, un epitet 

identificat în secvența:  

  

Pentru că, neînţelegînd 

vorbirea actorilor – care 

tuna totuşi patetice şi 

obsedante cuvinte asupra 

mea – şi nevăzînd 

traducerea, nu-mi rămînea 

decît să inventez eu un sens 

glasurilor şi zbaterilor 

misterioase urmărite seară 

de seară. 

Se va accepta un răspuns în 

care va fi rescrisă o secvență-

epitet din text și va fi însoțită 

de  un comentariu adecvat în 

limita de întindere dată. 

 

3 puncte: 

1 punct pentru identificarea 

și rescrierea secvenței. 

1 punct pentru un 

comentariu coerent și logic. 

1 punct pentru respectarea 

limitei de întindere. 

4. Elaborează un text 

coerent de 7-10 rînduri, 

în care îţi exprimi 

punctul de vedere asupra 

necesității de a viziona 

Se va accepta un text în care:  

- este clar exprimată opinia 

personală;  

- - este reperată problema 

vizionării filmelor artistice; 

8 puncte: 

1 punct pentru exprimarea 

clară a punctului de vedere.  

1 punct pentru explorarea 

cuvintelor-cheie ale 



filme artistice, aducînd 3 

argumente. 

 

- - sînt 3 argumente valide şi 

logice;  

- - textul este coerent;  

- - se respectă limita de 

întindere.  

formulei: necesitate, 

vizionare, film artistic.  

3 (3x1) puncte pentru 

fiecare argument valid.  

2 puncte pentru coerenţa (1) 

şi logica textului (1).  

1 punct pentru respectarea 

limitei de întindere. 

5. Numește cîte 1 sinonim 

potrivit contextului 

pentru cuvintele 

subliniate. 

 

Despărțea    - separa, izola etc. 

Înțelesuri     - sensuri etc. 

Inventat       - născocit, creat 

etc. 

3 puncte  

Cîte 1 punct pentru fiecare 

sinonim numit corect. 

6. Subliniază cu o linie  

predicatele din fraza 

dată:  

 

De cum venea vara, căderea 

serii căpăta pentru mine 

înţelesuri şi emoţii pe 

 care nu le avea în timpul 

anului, iar trimiterea la 

culcare nu mai era un supliciu, 

ci o binefacere. 

4 puncte  

Cîte 1 punct pentru fiecare 

predicat identificat și 

subliniat corect.  

7. Construiește un dialog 

din 4 replici, ce ar putea 

avea loc între doi 

adolescenți care au citit 

același roman.  

 

 

Se va accepta un dialog din 

care se vede că doi adolescenți 

vorbesc despre un roman (este 

numit titlul, autorul, ceea ce 

este numit e roman, nu 

povestire sau basm). 

Se respectă limita de întindere 

de 4 replici.  

4 puncte  

Cîte 1 punct pentru fiecare 

replică adecvată pentru 

acest dialog.  

4 puncte (1x4) 

 

8. Relatează, în 5-7 rînduri, 

experiența ta proprie de 

a viziona un film.  

 

Se va accepta un text coerent în 

care este numit filmul, 

circumstanțele vizionării, cu 

respectarea exigenţelor faţă de 

relatarea unei experiențe 

proprii.  

4 puncte 

1 punct pentru că textul 

relatează o experiență 

proprie de vizionare a unui 

film. 

CRITERIU 

ELIMINATORIU! 

1 punct pentru că textul  

respectă rigorile povestirii. 

1 punct pentru logica şi 

coerenţa textului. 

1 punct pentru respectarea 

limitei de întindere. 

9. Citează o regulă de 

punctuație la adresări, 

ilustrînd-o cu 1 exemplu.  

Se va accepta regula, dacă va fi 

corectă și construită ca regulă, 

2 puncte (1x1) 

1 punct pentru regula 



 și exemplul, dacă va 

corespunde regulii citate.  

adecvată și formulată 

corect; 1 punct pentru 

exemplul adecvat.  

10. Citeşte articolul de 

dicționar explicativ și 

răspunde în enunțuri 

complete la întrebările 

de mai jos: 

 

a) 4 

b) peliculă 

2 puncte (1x2) 

Cîte 1 punct pentru fiecare 

informaţie dedusă corect, în 

limita celor solicitate. 

 

11. Ilustrează în 2 enunțuri 

sensurile 3 și 4 ale 

substantivului film.  

Se vor accepta 2 enunțuri 

corespunzătoare sarcinii 

(ilustrarea sensurilor 3 și 4, nu 

1 și 2) 

2 puncte (1x2) 

Cîte 1 punct pentru fiecare 

enunț construit adecvat 

cerinței.  

12. Scrie, în spaţiul rezervat, 

textul unui anunț, în 

conformitate cu legenda:  

Dorin/Dorina Pietraru, elev/ă în 

clasa a IX-a, are numărul de 

telefon 079912345. Luni, 8 

februarie 2016, a uitat în 

calculatorul din sala de 

festivități un stick, pe care  vrea 

să-l recupereze fără a promite 

recompense materiale.  

  

 

Se va accepta un text care va 

conţine: 

Titlul textului (ANUNŢ), 

fără semne de punctuaţie 

după titlu, descrierea 

situaţiei, în conformitate cu 

legenda, indicarea datelor 

de contact ale 

solicitantului. 

4 puncte  

1 punct pentru 

corespunderea structurii / 

tipului de text (titlu, 

informaţie, date de contact). 

1 punct pentru respectarea 

datelor legendei (esenţa 

solicitării, semnătura). 

1 punct pentru modificarea 

textului de la persoana a III-

a la persoana I-a. 

1 punct pentru aranjarea în 

pagină (evidenţierea titlului, 

spaţierea alineatelor). 

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

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.  

 

 

 


