
Barem analitic  

  

Itemul  Răspunsul corect/posibil  Acordarea punctelor  

Rescrie din text 4 enunțuri 

simple, în care se spune despre: 

a) cum părea orașul;  

b) ce sentiment i-a dat 

ploaia Taniei;  

c) cum îi privesc cei din 

jur pe tineri;  

d) primul eșec pe care i-l 

oferise viața lui Dan. 

 Se vor accepta enunțurile: 

a) Orașul părea pustiu. 

b) Ploaia asta mi-a dat un 

sentiment de eliberare…  

c) Cei din jur ne privesc de 

parcă am fi infirmi… 

d) Viața îi oferea primul eșec. 

4 puncte  

Cîte 1 punct pentru fiecare 

enunț corect rescris. 

2. Rezumă textul, în limita de 

130-140 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;    

- va respecta limita de 

întindere.    

5 puncte 

5 x 1 punct pentru fiecare 

dintre cerințele enumerate.  

 

3.Dezvoltă în 2 enunțuri 

afirmația Fără cultură sîntem 

mai urîți…  

 

Se va accepta drept răspuns 

corect o variantă de tipul: 

Cultura ne face mai frumoși, 

mai bogați, atît material, cît și 

spiritual. Oamenii fără cultură 

sînt needucați, brutali și nu știu 

cum să se comporte în 

societate. 

3 puncte  

1 punct pentru descifrarea 

afirmației date;  

1 punct pentru logica și 

coerența textului;  

1 punct pentru respectarea 

limitei de întindere (2 

enunțuri).   



4. Elaborează un text coerent 

de 8-10 rînduri, în care îţi 

exprimi punctul de vedere 

asupra necesității prieteniei în 

viața unui om, aducînd 3 

argumente. 

 

Se va accepta un text în care:  

- este clar exprimată opinia 

personală;  

- - este accentuată importanța 

prieteniei pentru fiecare om; 

- - sînt 3 argumente valide şi 

logice;  

- - textul este coerent;  

- se respectă limita de 

întindere. 

 8 puncte 

1 punct pentru exprimarea clară 

a punctului de vedere;  

1 punct pentru accentuarea 

importanței prieteniei pentru 

fiecare om; 

 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 4 stări sufletești. 

 

 

Se vor accepta drept răspuns 

corect oricare 4 cuvinte care 

numesc stări sufletești. De 

exemplu: tristețe,durere, 

suferință, bucurie, fericire, 

regrete, mulțumire, împlinire, 

satisfacție etc. 

 

4 puncte  

4 x 1 punct pentru fiecare 

cuvînt corect. 

6. Subliniază cu o linie 3 dintre 

predicatele atestate în fraza: 

Urmau să intre în 

posesia veștii nu prea veselului 

deznodămînt mult mai tîrziu, 

dacă nu aflaseră deja, urmau 

să fie furioși, să strige, să-l 

admonesteze, să explice, 

„Știam eu că așa o să se 

întîmple…”, să se vaiete, „Și 

acum ce-o să faci?...”. 

 

Se vor accepta drept răspuns 

corect oricare 3 dintre 

predicatele: urmau, să intre în 

posesia, nu aflaseră, urmau, să 

fie furioși, să strige, să 

admonesteze, să explice, știam, 

o să se întîmple, să se vaiete, o 

să faci. 

  

3 puncte  

Cîte 1 punct pentru fiecare 

predicat corect, în limita 

celor 3 solicitate. 

Se vor evalua primele 3 

oferte.  

 

7. Continuă cu 4 replici 

dialogul dintre Tania și Dan.  

 

Se vor accepta oricare 4 

replici care continuă logic 

dialogul din text. 

 

4 puncte  

Cîte 1 punct pentru fiecare 

replică.  



8. Relatează, în 6-8 rînduri, un 

episod despre o experiență de 

succes din viața ta de elev.  

 

 

Se va accepta un text coerent, 

în care se va relata despre o 

experiență de succes din 

propria viață de elev. 

4 puncte 

1 punct pentru trimitere la o 

experiență de succes din 

propria viață de elev; 

1 punct pentru respectarea 

rigorilor narațiunii; 

1 punct pentru logica şi 

coerenţa textului; 

1 punct pentru respectarea 

limitei de întindere. 

9. Citează o regulă de 

punctuație pentru izolarea 

construcțiilor gerunziale, 

ilustrînd-o cu un exemplu din 

primul alineat.  

 

Se va accepta regula și unul din 

cele două exemple: 

1. Construcțiile gerunziale 

se izolează prin virgule după 

verbul-predicat din 

propoziție/în postpoziție, atunci 

cînd sunt distanțate de acesta. 

(De-a lungul unor străzi pustii 

ploaia cădea pieziș, alungînd 

trecătorii luați prin surprindere 

sau Mașinile treceau în viteză, 

fîșîind prin bălțile formate cu 

repeziciune.).  

2 puncte 

1 punct pentru citarea regulii 

de punctuație; 

 1 punct pentru ilustrarea 

regulii cu un exemplu din 

primul alineat.  

  

 

10. Citeşte informațiile din 

articolul de dicționar și 

formulează răspunsuri la 

întrebările de mai jos.  

a) Cu ce pseudonim 

semnează în prezent Bedros 

Horasangian? 

b) În ce perioadă a urmat 

Bedros Horasangian Facultatea 

de Echipament Tehnic a 

Institutului Politehnic din 

București? 

Se vor accepta drept 

răspunsuri corecte enunțurile: 

a) În prezent, Bedros 

Horasangian semnează cu 

pseudonimul Florin 

Baiculescu. 

b) Bedros Horasangian  a 

urmat Facultatea de 

Echipament Tehnic a 

Institutului Politehnic din 

București în perioada 1965-

1970. 

2 puncte  

Cîte 1 punct pentru fiecare 

răspuns corect.  

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Florin_Baiculescu&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Florin_Baiculescu&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/1965
https://ro.wikipedia.org/wiki/1970


  

 

11. Explică în  2 enunțuri ce 

înseamnă să colaborezi la o 

revistă.  

Se vor accepta oricare 2 

enunțuri în care se explică în ce 

constă colaborarea la o revistă 

(redactarea articolelor, 

materialelor; realizarea unor 

interviuri; participarea la 

evenimentele organizate de 

revistă etc.).  

2 puncte  

1 punct pentru explicarea 

conceptului de „colaborare”, în 

cazul dat, la o revistă; 

1 punct pentru respectarea 

limitei de întindere. 

12. Redactează o invitație 

pentru scriitorul  Bedros 

Horasangian la serata 

consacrată creației lui I.L. 

Caragiale, care va avea loc în 

sala de festivități a Liceului 

Teoretic „Petru Rareș” din 

orașul Soroca, pe data de 25 

mai 2016, la ora 15.00. 

Vei semna cu numele Matei 

Lungu. 

Se va accepta un text coerent 

care va conține o adresare față 

de scriitorul  Bedros 

Horasangian, urmată de 

virgulă, prezentarea situației, în 

conformitate cu legenda, 

indicarea locului în care va 

avea loc evenimentul și a datei 

pentru care este preconizat. 

 

4 puncte  

1 punct pentru corespunderea 

structurii și tipului de text 

(formulă de adresare, 

informație, formulă de 

încheiere);  

1 punct pentru respectarea 

datelor legendei (esența 

invitației, indicarea locului, 

timpului); 

1 punct pentru modificarea 

textului de la persoana a III-a la 

persoana I; 

1 punct pentru respectarea 

limitei de întindere.  

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, 8, 9, 11, 13.  

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 50  puncte 

 


