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EVALUARE ÎN EDUCAŢIE  

Limba şi literatura română 

Etapa II – 26.02.2011 

Barem de corectare şi notare  
 Clasa a V-a 
 
1. 6 puncte (1+1+1+1+1+1): A; F; A; F; A; A. 

2. 4 puncte (1+1+1+1): pantaloni verzi; bluză galbenă; tichie roşie; barbă albă. 

3. 4 puncte (2+2): naraţiune; dialog; (elemente de) descriere 

4. 6/4/2/0 puncte pentru exprimarea unei păreri în strânsă legătură cu enunţul dat, nuanţat 

formulată/în strânsă legătură cu enunţul dat, dar formulată simplu/neconvingătoare, 

ezitantă/omiterea sarcinii de lucru 

5. 4 puncte (2+2): mărime – derivare cu sufix (1p.): adjectivul mare + sufixul –ime (1p.); 

                             orăşel – derivare cu sufix (1p.): substantivul oraş + sufixul –el (1p.) 

6. 6 puncte (2 x 3): a grădinări; a înverzi; a (se) împrieteni 

7. 5 puncte (1+1+1+1+1): molcom – liniştit ...; hotărăsc – decid ...; zâmbeau – surâdeau ...; 

tichie – căciulă; fes ...; bine – îndelung; mult ...; 

8. 5 puncte (1+1+1+1+1): familia; învioră; aliniaţi; tichie; noul 

9. 6 puncte (2 x 3): rula – indicativ;  trecând – gerunziu;  să pună – conjunctiv   

10. 4 puncte (1+1+1+1): copulativă; auxiliară; predicativă; copulativă 

11. 6 puncte (1+1+1 pentru precizarea corectă a cazului şi 1+1+1 pentru indicarea corectă a 

funcţiei sintactice):  trecătorilor – dativ; complement; pitici – nominativ; subiect; (de) ghips 

– acuzativ; atribut 

12. 4/2/0 puncte pentru o explicaţie corectă, convingătoare/aproximativă, ezitantă/omiterea 

sarcinii de lucru (de exemplu: Linia de dialog marchează începutul vorbirii directe a 

personajelor – Radu şi părinţii săi) 

13. Compunerea – 30 de puncte, astfel: 

- 4 puncte (2+2) pentru împletirea naraţiunii cu dialogul (indiferent de proporţie);  

- 4 puncte (2+2) pentru introducerea a cel puţin două personaje non-umane; 

- 4/2 puncte pentru relatarea unei întâmplări originale/banale; 

- 4/2 puncte pentru înlănţuirea logică/mai puţin logică a ideilor; 

- 4/2 puncte pentru folosirea unui vocabular expresiv, bogat/banal, monoton, repetitiv; 

- 10 puncte 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. 

 


