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LUCRARE SCRISĂ CU SUBIECT UNIC  LA  LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ   

CLASA a VIII-a, SEMESTRUL I

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

                                                                        
 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 lucrare.

SUBIECTUL I                                                                                                          (42 de puncte)
A. 
1.trei termeni din familia lexicală a cuvântului vânt (ex vânticel; vântos; vânturat) – câte 2 puncte
pentru notarea fiecărui termen                                                                                  3 x 2p. = 6 puncte
2.rolul cratimei (de ex: marchează elidarea vocalei e/pronunțarea a două cuvinte într-o silabă etc.) 
                                                                                                                                                  6 puncte
3.selectarea a trei figuri de stil diferite si numirea acestora:                                                     6 puncte
– câte 1 punct pentru transcrierea fiecărei figuri de stil
– câte 1 punct pentru numirea fiecărei figuri de stil
4.câte 3 puncte pentru menţionarea rimei (îmbrățișată) şi a măsurii (11 silabe)      2 x 3p. = 6 puncte
5.prezentarea semnificaţiei versurilor: prezentare adecvată, respectând numărul de cuvinte indicat –
6  p./  prezentare  parţial  adecvată,  respectând  numărul  de  cuvinte  indicat  –  3  p./  încercare  de
prezentare – 1 p. 
B.  –  formularea  adecvată  a  unei  opinii  despre  semnificația  mesajului  poeziei  4  p./încercare  de
formulare a unei opinii despre semnificația mesajului poeziei 2 p.                                        4 puncte 
     – susținerea opiniei formulate prin două argumente, valorificând textul dat 4 p./susținerea opiniei
printr-un singur argument, valorificând textul dat 2 p./încercare de susținere sau de argumentare,
fără valorificarea textului 1 p.                                                                                                  4 puncte
     – adecvarea conținutului la cerință 2 p./adecvarea parțială a conținutului la cerință 1 p.   2 puncte
     – respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte                                                  2 puncte

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                  (36 de puncte)
A.1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a celor două enunţuri cerute (de exemplu: «Ice Hotel»
va fi construit în aceeaşi locaţie ca şi obiectivele din anii anteriori, lângă staţia de telecabină de la
Bâlea Lac; Tema proiectului din acest sezon este «Ice Hotel – Light and Stones»)    2x2p = 4puncte
2. 4 puncte pentru numirea site-ului unde a apărut articolul                                                   4 puncte
3. câte 2 puncte pentru menţionarea fiecărei părţi de vorbire (Ice Hotel – substantiv propriu compus;
aceeaşi – adjectiv pronominal demonstrativ de identitate)                                         2x2p = 4 puncte
4. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (ca gheaţa – complement circumstanţial
de mod; este servită – predicat verbal)                                                                        2x2p = 4 puncte
5. realizarea corectă a expansiunii; delimitarea corectă a frazei obținute                  2x2p = 4 puncte
6. 1 punct pentru construirea unei fraze alcătuită din două propoziţii                                      1 punct
3 puncte pentru construirea propoziţiei subordonate indicate introduse prin pronumele relativ ce
                                                                                                                                                  3 puncte
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B. – relatarea unei întâmplări, cu respectarea succesiunii logice a evenimentelor 4p / relatarea unei
întâmplări, fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor 2p                                         4 puncte
– câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal
                                                                                                                                     2x2p = 4 puncte
–  adecvarea  conţinutului  la  cerinţă  (claritatea  şi  coerenţa  ideilor;  echilibru  între  componentele
compunerii) 2p / conţinut parţial adecvat 1p                                                                           2 puncte
– respectarea limitei de spaţiu indicate                                                                                    2 puncte

12 puncte se acordă pentru redactare astfel:  unitatea compoziţiei – 1 punct; coerenţa textului –
2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului –2 puncte/ adecvarea
parţială: 1 p.; ortografia – 3 puncte (0 erori – 3 p./ 1-2 erori – 2 p./ 3-4 erori – 1p./ 5 sau mai multe
erori – 0 p.) punctuaţia –  2 puncte (0 erori – 2 p./ 1-2 erori – 1p./ 3 sau mai multe erori – 0 p.);
aşezarea corectă a textului în pagină – 1 punct;  lizibilitatea – 1 punct

 


