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Subiectul I  40 de puncte 

1.  10 puncte 

Formularea corectă a unei idei principale, desprinse din text:  8 puncte 

-Formularea parțial corectă a unei idei principale:  4 puncte 

-Încercarea de a formula o idee principală:  1 punct 

Formularea ideii într-un enunț succint:  1 punct 

Respectarea regulilor de ortografie și de punctuație:  1 punct 

 

2. 10 puncte 

Indicarea corectă a motivului pentru care cele doua personaje, Domnul Devreme  

si Domnul Târziu, se certau. De exemplu: ”DomnulDevremeșiDomnulTârziu se  

certau, deoareceunulvoiasafacălucrurilepreadevreme, iarcelălalt, preatârziu.” 8 puncte 

- menționarea parțial corectă a motivului; 4 puncte 

- încercarea de precizare a motivului; 1 punct 

- formularea răspunsului într-un enunț; 1 punct 

- respectarea regulilor de ortografie și de punctuație; 1 punct 

 

 

3. 10 puncte 

- Menționarea corectă a unei trăsături a lui Niciodată. De exemplu:  „ Niciodată era  

foarte tânără.” 4 puncte 

         - Justificarea trăsăturii cu o secvență din text. De exemplu „sunt foarte tânără”  4 puncte 

- Formularea răspunsului într-un enunț; 1 punct 

- Respectarea regulilor de ortografie și de punctuație; 1 punct 

 

 

4. 10 puncte 

- Explicarea adecvată și nuanțată a secvenței date:  8 puncte 

- Explicarea parțial adecvată; 4 puncte; 

- Respectarea regulilor de ortografie și de punctuație; 1 punct. 

- Respectarea numărului de cuvinte precizat; 1 punct. 
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Subiectul al II-lea  25 de puncte 

1. Scrierea corectă a câte unui sinonim pentru sensul din text al cuvintelor date: 

odaie - cameră, încăpere, etc, nesfârșită – nelimitată, nemărginită,etc., niciodată – nicicând, etc., 

se scurg – trec, etc, arțăgoși – certăreți, gâlcevitori, etc. (5 x 1p)5 puncte 

2. Construirea corectă a unei propoziții în care cuvântul“a face”săaibă alt sens 

decâtcel din text (de ex. : Eufaczeceprobleme la matematică în fiecare zi.) 3 puncte 

- precizarea sensului cuvântului în propoziția construită (de ex.: a rezolva.): 2 puncte 

3. Alcătuirea corectă a fiecărei propoziții cu ortogramele date:  (5 x 1p) 5 puncte 

4. Transcrierea corectă a unui cuvânt corespunzător părții de vorbire cerute 

(de ex.: : un substantiv comun la genul feminin – insulă, identitate; un substantiv comun  

la genul masculin– bătrânul; un verb – a spus, să construiască, urmează; 

un pronume personal – miși un adjectiv - micuță) (5x1p) 5 puncte 

5. Rescriea corectă a secvenței date: :„Trebuie să fim mândri de copiii noștri,  

fiindcă și-au învins emoțiile pentru reușita la examen”. (5x1p) 5 puncte 

 

Subiectul al III-lea           25 de puncte 

- alegerea unui titlu potrivit  2 puncte 

- adaptarea conținutului la cerința dată; 8 puncte 

 adaptarea parțială a conținutului la cerința dată  4 puncte; 

 neadaptarea conținutului la cerința dată 0 puncte. 

 

- respectarea succesiunii logice a evenimentelor; 10 puncte 

 

 respectarea parţială a succesiunii logice a evenimentelor –  5 puncte; 

 fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor –  1 punct; 

 

- respectarea regulilor de ortografie și de punctuație:  3 puncte 

 0–1 greșeli – 3puncte;  

 2 greșeli – 1 punct; 

 3 sau mai multe greșeli – 0 puncte; 

- respectarea precizării privind numărul de cuvinte:  2 puncte. 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu 


