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EVALUARE ÎN EDUCAŢIE  

Limba şi literatura română 

Etapa II – 26.02.2011 

Barem de corectare şi notare  
 Clasa a VIII-a 
A. Înţelegerea textului (20 puncte) 

1. De exemplu: înfiorat, sufletul, preocupă, boltă/cer,  s-a stins/a coborât; trezit...6p  

2. De exemplu: frământă, s-a deşteptat 4 p                                                                                          
3. De exemplu: cer-curi, cu-tre-mu-rat....   4 p                                                                        

4. De exemplu: ....deoarece sufletul meu este atât de bogat. 6 p    

B. Scriere despre textul literar (10 puncte) 
- prezentarea, pe scurt a relaţiei dintre titlu şi conţinutul poeziei  2 p 

- utilizarea secvenţelor ilustrative din text  2 p 

- corectitudinea şi proprietatea termenilor, sintaxa adecvată exprimării în scris 2 p 

- încadrarea în limita de spaţiu indicată 2 p 

- utilizarea corectă a normelor de ortografie şi punctuaţie 2 p 

C. Scrierea imaginativă (20 de puncte) 
- concordanţa dintre conţinutul compunerii şi titlul indicat 4/2 p 
- îmbinarea monologului cu descrierea 2+2=4 p                      

- înlănţuirea logică a ideilor/ mai puţin logică a ideilor 4/2 p                                                                                              
- folosirea adecvată a cel puţin două figuri de stil studiate 2+2=4 p 

- respectarea normelor ortografice, de punctuaţie, de aşezare în pagină, încadrarea în limita 

de spaţiu indicată 4 p                                                                                                     

D. Practica raţională şi funcţională a limbii (20 de puncte) 
1. exemplu: cratima marchează rostirea împreună a două cuvinte şi căderea unei litere...4 p 

2. de exemplu: negaţiile sugerează aspiraţia fiinţei de a depăşi obstacolele destinului, de a 

evita înfrângerile şi de a-şi asuma un destin de învingător etc.)exprimare convingătoare/mai 

puţin convingătoare, stângace, banală... 4/2 p 

3. Transformarea textului beletristic într-un text epic (4 p), cu încadrarea în limita de spaţiu 

indicată (2p)  6 p 

4. elaborarea unui mesaj concis, corect, informativ (4/2 p), cu respectarea numelor indicate 

(2/1 p)  6 p          

E. Elemente de construcţie a comunicării (20 puncte) 
1. de exemplu: …. Ce se mişcă în întuneric... 8 p 

2. de exemplu: Nu dinafară-i zvon ce mă frământă, nu e nici din adâncuri, nu e nici de sus 

6 p 
3. de exemplu: Şi el a venit cu mine la concurs (adverb de întărire); Noi şi voi formăm o 

echipă performantă (conjuncţie); Şi-au construit un destin demn de admiraţie. (pronume 

reflexiv)  (2x3) 6 p 

 

 


