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BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Numărul 
subiectului 

Rezolvare Punctaj 

1. b. delicat, să demonstreze 3 p. 

2.  F; A; F 3X1 p=3 p. 

3. d. Cine mai știa când se apucase de sport? 3 p. 

4. solzos; șapte 2X2p=4p. 

5. a. primesc la naștere această calitate 3 p. 

6. c. Dragă, Pâlpâilă nu pleca pe tărâmul oamenilor! 3 p. 

7  Persoana 
a III-a, 
timpul 
prezent 

Persoana 
a III-a, 
timpul 
trecut 

Persoana 
I, timpul 
viitor 

Persoana 
a II-a, 
timpul 
viitor 

„începu”  x   

„voi 
putea” 

  x  

„nu se 
simte” 

x    

 

3X1 p.=3 p. 

8. b. pui 3 p. 

9.  Adevărat Fals 

Mama lui Pâlpâilă are șapte capete 
neîngrijite. 

 x 

Puii de balaur se întrec în concursul 
de scos flăcări pe nări. 

x  

Un pui de balaur poate incendia o 
pădure bătrână de brazi. 

 x 

Pâlpâilă este un pui de balaur cu 
șapte capete, asemenea mamei lui. 

 x 

 

4X1p=4p 
 

10.  va v-a săi să-i 

Pâlpâilă era neînțeles de 
semenii......înfumurați. 

  x  

Puiul de balaur......pleca pe 
tărâmul oamenilor. 

x    

Balaurii nu voiau....facă de râs 
puiul lor. 

   x 

 

3 X1p=3p 
 

11. urâcioase; lipsite de sensibilitate/insensibile/fără 

sensibilitate etc. 

Notă! 

Se punctează orice răspuns asemănător pentru  

trăsăturile morale enunțate în text. 

2X2p=4p 

12.  
- justificarea numelui personajului, prin valorificarea 
informațiilor din text- 2 p.; răspuns schematic, încercare de 
justificare – 1 p.; lipsa justificării – 0 p. 

4 p. 
 
 
 



 
De exemplu : Puiul de balaur este numit Pâlpâilă pentru 

că nu reușește să scoată pe nări decât o flacără 

pâlpâitoare/o mică flacără albastră/trei fire firave de 

fum. 

-construirea unui enunț logic- 1p. 
- respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 – 
1 greșeli – 1 p.; 2 sau mai multe greșeli – 0 p. 
 
NOTĂ ! 

Se punctează orice răspuns asemănător pentru 

motivarea numelui personajului prin valorificarea 

textului. 

Se acordă cele 2 puncte pentru construirea enunțului 

logic și pentru respectarea normelor de ortografie și de 

puctuație doar dacă răspunsul face referire la motivarea 

numelui personajului. 

 
 
 
 
 

13.  
– menționarea răspunsului la întrebarea data- 1 p. 
–justificarea răspunsului menționat: adecvat, legături 
logice cu informațiile din fragmentul dat  – 2 p.; schematic, 
încercare de justificare, lipsa de valorificare a fragmentului 
dat – 1 p.; lipsa justificării – 0 p. 
– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 – 
1 greșeli – 1 p.; 2 sau mai multe greșeli – 0 p. 
– încadrarea în limita de spațiu indicată-1 p. 
 

5 p. 

 


