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EVALUARE ÎN EDUCAŢIE  

Limba şi literatura română 

Etapa II – 26.02.2011 

Barem de corectare şi notare  
 Clasa a VI-a 
1. 12 puncte (2+2+2+2+2+2): A; F; F; A; F; F. 
2. 3 puncte (1+1+1): câmpiile; fiarelor (primejdioase); Balta-Albă. 

3. 10 puncte, astfel : - 4 puncte pentru numirea unuia dintre momentele subiectului identificate în 

text (expoziţiune; intrigă);  

 - 6/4/0 puncte pentru argumentare convingătoare/neconvingătoare/omiterea sarcinii de lucru. 

4. 5/2/0 puncte pentru numirea (într-un enunţ elaborat) a unei trăsături morale a personajului-

narator, pe baza fragmentului subliniat/numirea trăsăturii morale, fără a o integra într-un enunţ/altă 

trăsătură morală decât cele care pot fi desprinse din fragmentul subliniat. (exemple de trăsături: 

precaut; prevăzător; calculat; temător/curajos; are prejudecăţi etc.) 

5. 6 puncte (2+2+2): numirea mijlocului de îmbogăţire a vocabularului (1+1+1) şi exemplificarea 

(1+1+1) 

- primejdioase – derivare cu sufix (substantivul primejdie şi sufixul –os/-oase); 

- Balta-Albă – compunere prin subordonare (substantiv + adjectiv); 

- zbuciumat – conversiune, din verb la participiu a devenit adjectiv. 

6. 4 puncte (2+2) pentru alcătuirea unor enunţuri (1+1), în care cuvântul nouă (adjectiv) din text să 

aibă alte valori mofologice (1+1). Exemple de răspuns: Nouă elevi au participat la concurs. 

(numeral cardinal): Nouă ni s-au înmânat premiile. (pronume personal) 

7. 2 puncte (1+1): străini; Valahia; Balta-Albă; auzul. 0 puncte dacă termenii cu hiat sunt selectaţi 

din alt alineat al textului. 

8. 4 puncte (1+1+1+1): (pe) uscat – pe  mal; pe ţărm...; speram – visam; doream...; zilele – viaţa; 

soarta...; cetelor – grupurilor; grupărilor... 

9. 4 puncte (1+1+1+1): predicat verbal; predicat verbal; predicat nominal; predicat verbal. 

10. 6 puncte (1+1+1 pentru precizarea cazului şi 1+1+1 pentru precizarea funcţiei sintactice 

complete): dorinţa – nominativ; subiect; călătorului – genitiv; atribut substantival genitival; sufletul 

– acuzativ; complement direct. 

11. 4/2/0 puncte pentru o justificare convingătoare/încercare de a justifica/omiterea sarcinii de lucru 

(exemple de răspuns: cratima, ca semn ortografic, leagă două părţi de vorbire; marchează rostirea 

împreună a două cuvinte; marchează un ritm mai alert al vorbirii ...) 

12. 30 de puncte, astfel: 

- 3/0 p pentru continuarea/nerespectarea relatării la persoana I; 

- 3 p (1+1+1) pentru împletirea naraţiunii cu dialogul şi descrierea; 

- 2 p pentru introducerea unui personaj feminin (1 p.) cu numele Eleonora (1 p.); 

- 5/3 p pentru relatarea unei întâmplări originale, surprinzătoare/banale, previzibile; 

- 5/3 p pentru folosirea unui vocabular expresiv, bogat/monoton, banal, repetitiv; 

- 2/1 p pentru înlănţuirea logică/mai puţin logică a ideilor; 

- 10 p pentru respectarea regulilor de scriere, de punctuaţie, de aşezare în pagină, de lizibilitate 

(numai dacă textul redactat are cel puţin 15 rânduri) – se scade un punct pentru fiecare greşeală. 

 


