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Se punctează oricare alte formulări, modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin
barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru fiecare lucrare.

SUBIECTUL I
(42 de puncte)
________________________________________________________________________
A. 1. câte 2 puncte pentru notarea fiecărui mijloc de îmbogăţire a vocabularului prin care
s-au format cuvintele ( odată – compunere prin sudare; locşor- derivare cu sufix;
său- conversiune)
3x2p=6 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa dată ( de exemplu: marchează elidarea
vocalei „î” din cuvântul „îşi”; leagă două cuvinte într- o singură silabă)
6 puncte
3. transcrierea corectă a unui indice temporal din text ( de exemplu: „Se zice că
odată... ; Ei merseră ziua întreagă...)
6 puncte
4. câte 3 puncte pentru notarea corectă a fiecărui mod de expunere utilizat în
fragment ( de exemplu: naraţiune, dialog)
2x3p=6 puncte
5. prezentarea adecvată a semnificaţiei secvenţei, în limitele de spaţiu indicate 6 p/
prezentarea parţial adecvată a semnificaţiei secvenţei, în limitele de spaţiu indicate 3 p/
încercare de prezentare 1p
6 puncte
B. – definirea operei epice şi prezentarea a cel puţin două argumente;
- exemplificarea argumentelor cu aspecte din fragmentul dat;
- structurarea adecvată a tipului de text şi a cerinţei formulate;
- respectarea limitelor de spaţiu indicate.

4 puncte
4 puncte
2 puncte
2 puncte

SUBIECTUL al II-lea
(36 puncte)
A. 1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a celor două enunţuri cerute ( de exemplu :
Ramurile de salcie sunt simbol al fertilităţii şi al renaşterii vegetaţiei de primăvară;
” Joimăriţele” verifică daca femeile şi fetele şi-au întors cânepa. )
2x2p= 4 puncte
2. câte 2 puncte pentru scrierea titlului articolului şi denumirea publicaţiei în care
acesta a apărut.
2x2p= 4 puncte
3. câte un punct pentru menţionarea fiecărei părţi de vorbire (care- pronume relativ;
când-adverb relativ;ramuri –substantiv comun; şi–conjuncţie coordonatoare) 1x4p=4 p.
4. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice ( lor- atribut pronominal
genitival; rămân – predicat verbal)
2x2p= 4 puncte
5. câte 1 punct pentru transcrierea a două propoziţii subordonate diferite din freza
dată ( de exemplu: că vin joimăriţele – propoziţie subordonată subiectivă; dacă femeile şi
fetele şi-au întors cânepa – propoziţie completivă directă)
2x1p = 2 puncte

câte 1 punct pentru precizarea felului fiecărei propoziţii subordonate transcrise
2x1p = 2 puncte
6. 1 punct pentru construirea unei fraze alcătuită din 2 propoziţii. 1x1p = 1 puncte
3 puncte pentru costruirea propoziţiei subordonate indicate, introduse prin
conjuncţia să
1x3p = 3 puncte
B. – descrierea peisajului de primăvară care te-a fascinat
4 puncte
- exprimarea sentimentelor pe care ţi le-a produs venirea acestui anotimp
3 puncte
- formularea unui titlu expresiv / personalizat
1 punct
- adecvarea conţinutului la cerinţă ( claritatea şi coerenţa ideilor, echilibru între
componentele compunerii) 2 p / conţinut parţial adecvat 1 p
2 puncte
- respectarea limitelor de spaţiu indicate
2 puncte
12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
- unitatea compoziţiei
1 punct
- coerenţa textului
2 puncte
- registru de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului 2p/ adecvare parţială
1p
2 puncte
- ortografia ( 0-2 erori – 3p; 3 erori – 2p; 4 erori- 1p; 5 sau mai multe erori -0p) 3 puncte
- punctuaţia ( 0-3 erori – 2p; 4 erori-1p; 5 sau mai multe erori- 0p)
2 puncte
- aşezarea corectă a textului în pagină
1 punct
- lizibilitatea
1 punct

