
 

COLEGIUL NAŢIONAL CONSTANTIN CANTACUZINO TÂRGOVIŞTE 
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 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ    

 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

 

A. (25 de puncte) 

1. Precizarea corectă a cuvintelor cu sens asemănător pentru fiecare dintre cuvintele: (1x5p) 5 puncte  

De exemplu: au hotărât-au decis; mirarea-uimirea; puterea- forța, a grăit-a zis, a vorbit; potolit-liniştit. 

Notă! Nu se punctează răspunsurile pentru cuvintele cu același sens, dar care nu corespund morfologic 

termenilor dați.(Sunt altă parte de vorbire.)  

2. Formularea corectă a enunţului şi prelucrarea informaţiei din text- 5 puncte  

De exemplu: Uşurelul-Vântului este liniştit şi înalt cât o turlă. 

- informaţie prelucrată, dar cu 1-2 greşeli de scriere -3 puncte 

- transcrierea fragmentului corespunzător sau cu mai mult de 2 greşeli -1 punct 

 

3. Selectarea corectă a cuvintelor indicate: 

a) un substantiv comun,  gen neutru:  EX. podul, pământul etc. 

b) un pronume personal, persoana a II-a: Ex.-tu 

c) un numeral cu rolul de subiect: Ex- doi, al treilea 

d) un verb, la timpul prezent:Ex- salți, râzi, socoți etc 

e) un atribut, exprimat prin adjectiv: înaltă 

 
Notă!Scrierea  unor cuvinte cu aceeaşi valoare morfologică sau sintactică, dar fără respectarea criteriilor de selectare 

(categoria gramaticală, fragmentul indicat) nu se punctează. 

4. Construirea corectă a enunţurilor (2x2,5p) 5 puncte 

a) o propoziţie simplă cu subiectul exprimat prin substantiv propriu 

b) o propoziţie în care să existe un atribut exprimat prin pronume 

- construirea corectă a enunțului conform precizării morfologice și sintactice, dar cu 1-2 greșeli de 

redactare- 1,5p 

Notă!  Scrierea unor enunțuri parțial adecvate cerinței (respectarea  doar a funcției sintactice sau doar a 

valorii morfologice) nu se punctează. 

  

5. Rescrierea corectă a textului: Cei (1p) trei au pornit spre locul ce-i (1p) plăcea lui Bob-de-Grâu. 

Demult (1p) acolo trăise o vrăjitoare. Câţiva (1p) copaci strâmbi i-au (1p) întâmpinat. 5 puncte 

Notă! Orice greșeală de rescriere, alta decât cele indicate, se depunctează cu câte un punct,maxim 5 

puncte. 

B. Vei primi 12 puncte pentru conţinut: 

- menţionarea locului 2p şi timpului întâmplării-2p 

- integrarea unui alt personaj real -2p 

- folosirea dialogului -2p 

- final fericit- 2p 

- respectarea limitelor de spaţiu indicate- 2p. 

 

8 puncte pentru redactare: 

- 1p-coerenţa textului,  

- 3p-ortografia (0-1 greşeală: 3p, 2/3 greşeli 2p; mai multe greşeli 0p) 

- 3p-punctuaţia ((0-1 greşeală: 3p, 2/3 greşeli 2p; mai multe greşeli 0p 

- 1p-lizibilitatea. 


