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INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ILFOV  

  
 

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA a VIII-a 

SEMESTRUL al II-lea, 14 mai 2015 

 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

 

• Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracțiuni de punct. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (42 de puncte) 

A. 1. câte 2 puncte pentru notarea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor 

subliniate (de exemplu: bucurie = mângâiere, mulţumire, plăcere, satisfacţie; degrabă = grabnic, 

imediat, iute, îndată, neîntârziat, numaidecât, rapid, repede; un voiaj  = o călătorie) 

                                                                                                                                3x2p = 6 puncte    
2. explicarea rolului celor două puncte în text (de exemplu: marchează începutul vorbirii directe)    

                                                                                                                                             6 puncte    

 3. 3 puncte pentru transcrierea celor două formule de adresare (de exemplu: substantive în 

vocativ: Cumnațică,  Guliță,   Monsiu Șarlă,   Ioane; verbe la imperativ:  vină,  du-te)  

                                                                                                                                2x3p = 6 puncte                                                                                                                                                                                  
4. câte 3 puncte pentru fiecare indice de spațiu corect selectat (de exemplu: o să ne pornim la 

târg; am mocnit la țară; un voiaj la Paris; în țara nemțească)                                 2x3p = 6 puncte 

5. câte 3 puncte pentru prezentarea argumentată a fiecărei trăsături a  personajului 6 p./prezentarea 

unei singure trăsături: 3p./încercare de prezentare a trăsăturilor Chiriței: 1p.                    6 puncte 
                                                                                                                                                                   
B – câte 1 punct pentru fiecare trăsături a  genului dramatic identificată (de exemplu: modul de 

expunere folosit este dialogul, textul se împarte în acte și scene, apar indicațiile scenice)  

                                                                                                                                1+1p = 2 puncte                                                                                                                                                                                               

– câte 2 puncte pentru ilustrarea oricăror două trăsături ale  genului dramatic, cu exemple 

adecvate, selectate din fragmentul citat                                                                 2x2p = 4 puncte 

– adecvarea conținutului la cerință (claritatea și coerența ideilor; echilibru între părţile 

compunerii) 4 p./conținut parțial adecvat 1 p.                                                                     4 puncte 

– respectarea limitelor de spaţiu indicate                                                                            2 puncte  

  

SUBIECTUL AL II-LEA (36 de puncte) 

A. 

1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecărui enunţ cerut (de exemplu: „Conacul "Bellu" a 

fost  construit la jumătatea secolului al XIX-lea.; Alexandru Bellu se trage din  familiile boiereşti 

Ghica, Ştirbei şi Cantacuzino.)                                                                                  2x2p = 4 puncte 

2. Informațiile sunt luate de pe site-ul www.cesavezi.ro/obiective-turistice         4x1p = 4 puncte                                                                                                                             

3. câte 1 punct pentru menţionarea fiecărei părţi de vorbire (după – prepoziţie simplă; Alexandru 

Bellu – substantiv propriu compus; sa – adjectiv proniminal poisesiv;  a – verb auxiliar) 

                                                                                                                                4x1p = 4 puncte 

4. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (când – complement circumstanțial 

de timp; a fost donat –  predicat verbal)                                                                 2x2p = 4 puncte 

5. câte 1 punct pentru transcrierea fiecărei propoziții subordonate din textul dat și câte 1 punct 

pentru precizarea felului fiecărei propoziții subordonate transcrise: ( de exemplu: că cei doi şi-au 

http://www.cesavezi.ro/obiective-turistice


2 
 

influenţat atât de mult parcursul artistic – propoziție subordonată subiectivă; încât au dat naştere unei 

întregi controverse privind renumitul car cu boi – propoziție subordonată circumstanțială consecutivă; 

dacă întâi l-a fotografiat Alexandru Bellu; sau prima dată l-a pictat Grigorescu – propoziții subordonate 

completive indirecte) 

                                                                                                         (2x1p) + (2x1p) = 4 puncte 

6. construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii în care să existe o propoziție subordonată 

circumstanțială de timp introdusă prin adverbul relativ „cum”                                              4 puncte 

- 1 punct pentru construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii 

- 1 punct pentru folosirea adverbului relativ „cum” 

- 2 puncte pentru construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate  
 

B. – relatarea unei întâmplări, respectând succesiunea logică a evenimentelor 4 p./relatarea unei 

întâmplări, fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor 1 p.                                  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) 2 p./conţinut parţial adecvat 1 p.                                                                    2 puncte 

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte                                                           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 2p./adecvarea parţială 1p.   

                                                                                                                                             2 puncte 

– ortografia (0 erori-3p./ 1-2 erori – 2p./ 3-4 erori – 1p./ 5 sau mai multe erori – 0p.)      3 puncte 

– punctuaţia (0-erori-2p./ 1-2 erori – 1p./ 3 sau mai multe erori – 0p.)                              2 puncte 

– aşezarea corectă a textului în pagină                                                                               1 punct 

– lizibilitatea                                                                                                                        1 punct                                                                                                            


