
Barem de corectare  

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

                                      Un copil deosebit                                                       laborator 2017 

 

Notă:  

 Se acordă câte un punct pentru fiecare enunţ logic.  

 Greşelile se subliniază pe text şi se bifează pe câmp. 

 

Item Răspuns corect/posibil Specificări Punctaj 

1. Se consideră corecte informaţii de tipul: 

...o memorie excepțională  

... povești și legende pentru copii. 

...: patria, onoarea, ştiinţa. 

şi alte variante adecvate sarcinii. 

 

Se acordă câte un punct pentru 

fiecare informaţie selectată corect.  0-3 

2. Se consideră corecte următoarele cuvinte: 

Sinonime: țară – stat, patrie; plai, 

meleag  

a învăța - a studia,  

Antonime: prieten - dușman, inamic 

mereu - niciodată, nicicând 

şi 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. 

0-2 

4. Se acceptă întrebări corespunzătoare 

sarcinii. 

Se acordă câte un punct pentru 

fiecare întrebare adecvată. 
0-4  

5. Se acceptă o compoziţie corespunzătoare 

sarcinii. 

Se acordă câte un punct pentru  

fiecare enunţ logic. 

0-3 

6. Se acceptă enunţuri logice ce respectă 

condiţia. 

Se acordă câte un punct pentru  

fiecare enunţ logic. 

0-2 

7. Se consideră corecte următoarele forme 

ale verbelor: 

a fost, şi-a făcut, a participat,                   

a descoperit 

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: 

Țara, al țării, o țară, ţării 

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 

cuvânt. (de tipul: Da. Nu. Desigur. 

Bine. Mulţumesc. etc.) 

0-6 

10. Se acceptă o invitaţie care respectă 

condiţia. 

 

Se acordă 6 puncte:   

câte 1 punct pentru respectarea 

convenţiilor invitaţiei (formula de 

0-6 



adresare, evenimentul, data, locul,  

formula de încheiere); 

   1 punct pentru aşezarea corectă a 

textului în pagină. 

11. Se acceptă un text 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. 

 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 
 

 


