
Barem de corectare 

Limba şi literatura română, cl. a-IX-a, TEST 2 

Item  Răspuns corect / posibil  Criterii de evaluare /Punctaj  

1. Răspunde în enunțuri 

complete la întrebările 

de mai jos.  

a) Doctorul Șveț i-a oferit 

Martei la aniversare 

cincisprezece crini albi și un 

ceas de mână. 

b) Alexandritul este violet. 

c) Frazele nevinovate și 

trecerea neașteptată la 

”dumneavoastră” au fost 

pentru Marta un adevărat șoc. 

d) Marta a izbucnit în plâns, 

pentru că a înțes că se desparte 

de copilărie și unele lucruri nu 

vor mai fi ca înainte. 

Notă. Sunt posibile diferite 

variante de structurare! 

4 puncte 

4x1 

Câte 1 punct pentru fiecare 

răspuns corect. 

2. Rezumă, în limita de 50-

60 de cuvinte, 

întâmplarea din foișor.   

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;  

-  va respecta limita de 

întindere.  

5 puncte  

5x1 

Câte 1 punct pentru 

respectarea fiecăreia dintre 

cerinţele enumerate. 

3. Comentează, în spațiul 

rezervat, secvența: Orice 

sfârșit înseamnă și un 

început., identificând 

figura de stil ce o 

conține.  

Antiteza dintre sfârșit și 

început nu presupune 

excluderea lor reciprocă. 

Încheierea unei etape din viață 

ne pregătește pentru 

următoarea. Trecerea timpului 

este inevitabilă și omul trebuie 

s-o accepte, trăind din plin 

fiecare treaptă a vieții. 

3 puncte 

1+1+1 

1 punct pentru identificarea 

antitezei; 

1 punct pentru formularea 

adecvată a comentariului; 

1 punct pentru respectarea 

limitei de întindere. 

4. Elaborează un text 

coerent de 8-10 rânduri, 

în care îți exprimi  

atitudinea față de 

sărbătorirea aniversării, 

aducând 3 argumente. 

Se va accepta un text în care:  

- este clar exprimată opinia 

personală;  

- - este explicată esența 

evenimentului (cum se 

manifestă sărbătorirea 

aniversării); 

8 puncte 

1+1+3+2+1 

1 punct pentru exprimarea 

clară a punctului de vedere;  

1 punct pentru explicarea 

esenței evenimentului; 

 3 (3x1) puncte pentru 



 

 

- - sunt 3 argumente valide şi 

logice;  

- - textul este coerent;  

- se respectă limita de 

întindere. 

fiecare argument valid;  

2 puncte pentru coerenţa (1) 

şi logica textului (1);  

1 punct pentru respectarea 

limitei de întindere. 

5. Subliniază în șirul dat 

cuvintele care pot avea 

antonime:  

   

Ceas, bătrân, larg, fraze, 

prieten, plâns, doctor, castel. 

4 puncte  

4x1 

Câte 1 punct pentru fiecare 

cuvânt subliniat corect. 

6. Efectuează analiza 

sintactică a enunțului, 

completând spațiile cu 

termenii adecvați. 

Când împlinise 15 ani, Grigore 

Șveț o invitase într-o parte, în 

foișorul de sub bătrânii castani 

din parcul castelului Waldburg.   

a) Fraza este alcătuită din 

două propoziții. 

b) Funcția sintactică a 

lexemului foișorul este 

de complement 

circumstanțial de loc. 

c) Substantivul castelului 

este la cazul genitiv. 

3 puncte  

3x1 

Câte 1 punct pentru fiecare 

răspuns corect.  

7. Descrie, în spațiul 

rezervat, un buchet de 

flori. 

Se va accepta un text coerent, 

în care obiectul descris este 

prezentat cu respectarea 

exigenţelor faţă de textul-

descriere. 

4 puncte 

1+1+1+1 

1 punct pentru ca obiectul 

descris să fie un buchet de 

flori. 

CRITERIU 

ELIMINATOR! 

1 punct pentru că textul  

respectă rigorile descrierii. 

1 punct pentru logica şi 

coerenţa textului. 

1 punct pentru respectarea 

limitei de întindere. 

8. Relatează, în spațiul 

rezervat, un episod din 

viața ta când ai fost pus 

în situația să alegi un 

cadou pentru un membru 

al familiei.  

 

 

Se va accepta un text coerent în 

care este clar reflectată tema 

alegerii unui cadou și  care 

conține unele reguli/ sugestii 

cu privire la aceasta. Textul va 

respecta exigențele față de 

textul-narațiune. 

4 puncte  

1+1+1+1 

1 punct pentru că episodul 

este despre alegerea unui 

cadou. 

CRITERIU 

ELIMINATOR! 

1 punct pentru că textul  

respectă rigorile narațiunii. 

1 punct pentru logica şi 

coerenţa textului. 

1 punct pentru respectarea 

limitei de întindere. 



9. Citează o regulă de 

utilizare a ghilimelelor, 

ilustrând-o printr-un 

exemplu. 

 

 

Se va accepta orice regulă 

corectă și formulată ca regulă.  

Se va accepta exemplul scris 

corect, adecvat regulii citate. 

2 puncte 

1+1 

1 punct pentru citarea 

corectă și adecvată a 

regulii;  

1 punct pentru exemplul 

adecvat.  

În lipsa regulii, exemplul nu 

se evaluează.  

10. Citeşte textul și răspunde 

la întrebări în enunțuri 

complete. 

 

a) Cuvântul a dărui are 

patru sensuri. 

b) Abrevierea vb. IV 

înseamnă verb de 

conjugarea a IV-a. 

2 puncte  

2x1 

Câte 1 punct pentru fiecare 

răspuns corect.  

11. Ilustrează în contexte 

adecvate sensurile 3 și 4 

ale cuvântului a dărui. 

 

Se vor accepta oricare două 

enunțuri care ilustrează 

sensurile din definiția de la 

itemul 10. 

2 puncte  

2x1 

Câte 1 punct pentru fiecare 

enunț formulat corect.  

12. Redactează, în spațiul 

rezervat, textul unei 

invitații, respectând 

legenda dată și rigorile 

de aranjare în pagină. 

Te numești Daniel/ Daniela, ai 

împlinit 15 ani și intenționezi 

să-ți inviți prietenul/ prietena 

(Liviu/ Livia) la aniversare. 

Evenimentul va avea lor pe data 

de 10 iunie, la ora 16, la tine 

acasă. 

 

Se va accepta un text care va 

conţine: 

Adresarea, cu semnul de 

punctuaţie necesar, descrierea 

situaţiei, în conformitate cu 

datele textului. 

4 puncte 

1+1+1+1  

1 punct pentru 

corespunderea structurii/ 

tipului de text (adresare, 

informaţie, semnatar/ date 

de contact). 

2 puncte  pentru respectarea 

integrală a datelor legendei 

(esența invitației, indicarea 

timpului și a locului); 1 

punct pentru respectarea 

parțială a datelor. 

1 punct pentru aranjarea în 

pagină (evidenţierea 

adresării, 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, 10, 11, 12.  

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

pentru corectitudine.  


