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Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.
Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total obținut
pentru lucrare.

PARTEA I________________________________________________________

56 de puncte

A. ÎNȚELEGEREA TEXTULUI –14 puncte
1. Transcrierea unor cuvinte/secvenţe din text care exprimă elemente ale naturii.
4x 2p. = 8 puncte
De exemplu: zile de moină, o boare primăvăratică, bătea un vânticel dinspre miazăzi,etc.
2. Formularea ideii principale în enunţ.
1 punct
Extragerea corectă a ideii principale – 5 p.; extragerea parţial corectă a ideii principale – 1 p.
5 puncte
B. LIMBĂ ȘI COMUNICARE – 32 de puncte
3. Precizarea cuvintelor cu sens asemănător.(de ex. sudoare-transpiraţie, zburdau-alergau, se zbenguiau,
nedumerit-nelămurit,confuz, ocazie-prilej)
4x1p.= 4 puncte
4. Explicarea nuanţată, adecvată la conţinutul textului a sensului enunţului dat – 5p.;
 Explicarea ezitantă a sensului enunțului dat – 2 p.
 Încercarea de explicare – 1 p.
5. Încercuirea corectă a cuvintelor care sunt subiecte şi predicate.
(bătea, un vânticel, erau, zăpezi, sloiuri, urşi)
6. Transcrierea corectă a parţilor de vorbire cerute.
(de ex. ea, ei-pronume, primăvăratică-adjectiv, albe-adjectiv, se pregăti-verb)
7. Construirea corectă a enunţurilor cerute.
(de ex. El a mers spre casele inalte.)
8. Completarea corectă a semnelor de punctuaţie.
9. Identificarea greşelilor din enunţul dat.
PARTEA A II-A__________________________________________________
a) precizarea timpului şi spaţiului întâmplării;
b) structura specifică tipului de compunere cerut;
c) prezenţa unui element de creativitate;
d) respectarea numărului de cuvinte indicat.

5 puncte

6x1p.=6puncte
5x1p.=5 puncte
4x3p.=12 puncte
3x2p.=6puncte
4x1p.=4puncte
20 de puncte
2p.+2p.=4 puncte
10 puncte
4 puncte
2 puncte

Punctajul pentru REDACTAREA ÎNTREGII LUCRĂRI – 14 de puncte:
- unitatea compoziției – 2 puncte;
- coerența textului: total – 2 puncte; parțial – 1 punct;
- registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 puncte;
- ortografia: 0-1 greșeli– 3 pc.; 2-3 greșeli– 2 pc..; 3-4 greșeli – 1 pc.; 5 sau peste 5 greșeli de scriere – 0 p.;
- punctuația: 0-1 greșeli– 3 pc.; 2-3 greșeli– 2 pc.; 3-4 greșeli – 1 pc.; 5 sau peste 5 greșeli – 0 pc.;
- așezarea corectă a textului în pagină – 1 punct;
- lizibilitatea – 1 punct.

