
 
CLASA a VI-a  

Barem de corectare şi notare 
 

  Se acordă acelaşi punctaj pentru răspunsurile redactate în spiritul soluţiilor din barem. 
 

1. (3 x 2 = 6 puncte):   b;  a. 
2. (3 x 2 = 6 puncte): personal de politeţe(se acceptă şi formularea de politeţe); dativ. 
3. (3 x 4 = 12 puncte):  F;  A;  F;  A. 
4. 6 puncte. Exemple de răspuns: Aceeaşi a câştigat concursul de muzică. (pronume 

demonstrativ de identitate)  Aceeaşi colegă mă ajută la istorie. (adjectiv pronominal 
demonstrativ de identitate)  Se acordă câte 2 puncte pentru enunţuri logice şi corect 
redactate; se acordă câte un punct pentru precizarea valorii morfologice. 

5. (3 + 2 = 5 puncte) Se acordă 3 puncte pentru orice răspuns în care un adjectiv propriu-zis 
este la gradul comparativ de inferioritate. Se acordă 2 puncte pentru corectitudinea 
redactării. Exemplu de răspuns: Ea este mai puţin discretă decât fratele ei. 

6. (3 + 2 = 5 puncte) Se acordă 3 pentru orice justificare corectă (leagă două părţi de 
vorbire diferite; leagă o conjuncţie de un pronume personal; marchează căderea 
sunetului/literei î; două cuvinte se rostesc împreună etc.); se acordă 2 puncte pentru 
corectitudinea redactării. 

7. (1+1+1+1+1 = 5 puncte):  Duce-m-aş şi m-aş tot duce! (iniţială majusculă; trei cratime; 
punct sau semnul exclamării) 

8.   5 puncte:  lor; aceleiaşi; sa; a douăsprezecea; şaisprezece.  
9.  (3 + 2 = 5 puncte)  Se acordă 3 puncte pentru orice enunţ în care pronumele celălalt este 

în cazul dativ (exemple de răspuns: Celuilalt îi plac romanele poliţiste. Această carte o 
vom da celuilalt). Se acordă 2 puncte pentru corectitudinea redactării răspunsului. 

10.  5 puncte astfel:  2 p + 2 p pentru modurile de expunere (dialogul şi naraţiunea). 
1 punct pentru corectitudinea redactării 

 Compunerea (30 puncte): 
- alegerea unui titlu sugestiv/potrivit: 5 puncte; un tilu mai puţin sugestiv: 2 puncte; 
 -  folosirea descrierii ca mod principal de expunere:  5 puncte; folosirea sporadică a 
descrierii: 2 puncte; 
- folosirea figurilor de stil: 10 puncte (se acordă câte 2 puncte pentru fiecare tip de figură 

de stil utilizată: enumeraţie; repetiţie; personificare; comparaţie; epitet); 
- pentru redactare: 10 puncte (se scade câte un punct pentru fiecare greşeală de scriere, de 

punctuaţie, de aşezare în pagină). 
 
 

  Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.  
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