
Barem de corectare  

Limba şi literatura română (alolingvi), clasa a IX-a 

                                                            Durerea de cap                                                 (laborator 2017) 

Notă:  

 Se acordă câte un punct pentru fiecare enunţ logic.  

 Greşelile se subliniază pe text şi se bifează pe câmp. 

 

Itemi Răspuns corect/ posibil Specificări Punctaj 

1. Se consideră corecte enunțurile: 

a) Când a lăsat paltonul la garderobă,       

a observat  jos o pereche de mănuşi. 

b) Mănuşile erau de piele, cu blană. 

c) Cine a pierdut o pereche de mănuşi, 

să se adreseze lui Iulian  Bobu din clasa  

a VIII-a „A”. 

 

Se acordă câte un punct pentru 

fiecare enunţ selectat corect.  

0-3 

2. Se consideră corecte următoarele 

cuvinte: 

Sinonime 

 a observa: a vedea; 

a învăța: a studia. 

 Antonime 
 a cumpăra: a vinde; 

 a găsi: a pierde  

și alte variante adecvate. 

Se acordă câte un punct pentru 

fiecare cuvânt identificat corect. 

0-4 

3. Se consideră corecte enunţurile logice, 

adecvate sarcinii. 

 

Se acordă câte un punct pentru 

fiecare enunţ logic. 

0-3 

4. Se acceptă întrebări corespunzătoare 

sarcinii. 

Se acordă câte un punct pentru 

fiecare întrebare adecvată. 
0-3 

5. Se acceptă o compoziţie 

corespunzătoare sarcinii. 

Se acordă câte un punct pentru  

fiecare enunţ logic. 

0-3 

6. Se admit sfaturi potrivite sarcinii. 

N.B.  Se acceptă doar verbele utilizate la 

modurile imperativ și conjunctiv, 

persoana a II-a singular sau plural. 

Se acordă câte un punct pentru  

fiecare enunţ logic. 

0-2 

7. Se consideră corecte următoarele forme 

ale verbelor: 

să-l aştepți, să vină, să vă duceţi,  

să cumpărați 

Se acordă câte un punct pentru 

fiecare verb utilizat corect. 

Notă: Nu se admit corectări. 

0-4 

8. Se consideră corecte următoarele forme 

ale substantivului: 

poeziei, poporului, naturii, strămoșilor 

Se acordă câte un punct pentru 

fiecare formă a substantivului 

utilizată corect. 

Notă: Nu se admit corectări. 

0-4 

9. Se acceptă un dialog adecvat situaţiei 

descrise. 

Se acordă câte un punct pentru 

fiecare replică completă, adecvată 

situaţiei. 

Notă. Nu se acordă puncte pentru 

replicile care conţin doar un 

0-6 



cuvânt. (de tipul: Da. Nu. Desigur. 

Bine. Mulţumesc. etc.) 

10. Se acceptă o invitaţie care respectă 

condiţia. 

 

Se acordă 6 puncte:   

câte 1 punct pentru respectarea 

convenţiilor invitaţiei (formula de 

adresare, evenimentul, data, locul,  

formula de încheiere); 

   1 punct pentru aşezarea corectă a 

textului în pagină. 

0-6 

11. Se acceptă un text coerent ce respectă 

condiţia. 

Se acordă 13 puncte pentru: 

respectarea reperelor – 3 puncte; 

coerenţă - 2 puncte (2 puncte 

pentru coerenţă deplină, 1 punct 

pentru coerenţă parţială şi 0 puncte 

pentru lipsă de coerenţă); 

volumul textului - 8 puncte (câte 

un punct pentru fiecare enunţ 

logic). 

0-13 

 Se acordă 10 puncte pentru corectitudinea exprimării în întreaga lucrare. 

Notă: În anul școlar 2016-2017 elevii nu vor fi penalizați pentru scrierea 

cu î din i (conform noilor reguli). Aceste greșeli nu se vor calcula la 

aspectul corectitudine, doar se vor sublinia.  

Nu se vor lua în considerare greşelile comise în itemii 7 şi 8. 

Notă: Dacă elevul a realizat 50% din volumul indicat, i se acordă 

respectiv 50% din punctajul prevăzut pentru corectitudine.  

 

0-10 

 

 

Puncte 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Nr. de greşeli 

ortografice şi 

de punctuaţie 
0-3 4-7 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28-31 32-35 36-40 

 

Total: 61 de puncte 
 

 


