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Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Timp de lucru – 60 de minute. 
  

 
Subiectul I (48 de puncte) 

 
Citeşte cu atenţie textul de mai jos, apoi formulează răspunsuri pentru cerinţele date: 
 
S-a prăbuşit peste-ntreaga grădină 
Tot cerul, din urna lui spartă, 
Şi hohotind îşi deşartă 
În cristale de lacrimi lumina. 
 
Verdele proaspăt născut 
Se-nchină în arbori şi iarbă, 
Plânsul veciei să-l soarbă, 
Pământul statornic şi mut, 
  
De unde în seara târzie,  
Propagă prin ramuri fiori: 
În ele, mâine ploaia străvezie  
Aprinde carnavalul de culori. 
      
                        (Miron Radu Paraschivescu -  „Grădina de ploaie”)   
 
 
 
1. Rescrie versurile în care este sugerată venirea ploii.                                                                                 2 puncte 
2.Transcrie un epitet dublu şi o personificare, din text.                                                                                  2 puncte 
3.Precizează modul de expunere folosit în text şi menţionează o trăsătură a acestuia.                                2 puncte                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4.Transcrie două cuvinte care conţin diftongi, din penultimul vers al textului.                                                4 puncte  
5. Găseşte sinonime şi antonime potrivite pentru sensul din text al cuvintelor: mut şi spartă                      8 puncte                                                                                                                                                                      
6. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul ploaie să aibă sens figurat.                                                           4 puncte 
7.Precizează prin ce mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului s-au format  
cuvintele proaspăt şi străvezie                  6 puncte                                                                                                                                                                                                                                                        
8.Transcrie un verb la mod nepersonal şi precizează funcţia lui sintactică.                                                 8 puncte 
9.Precizează funcţiile sintactice ale cuvintelor cerul, lui, plânsul, aprinde.                                               8 puncte 
10.Analizează sintactic şi morfologic cuvântul carnavalul din ultimul vers al poeziei.                                4 puncte 
 
 
 
Subiectul al II-lea (30 de puncte) 
 
 
Scrie un text de 150- 200 de cuvinte în care să argumentezi că „Grădina de ploaie” de Miron Radu Paraschivescu este o creaţie 
lirică. 
În compunerea ta trebuie: 
-să defineşti opera lirică; 
-să ilustrezi două trăsături ale operei lirice cu exemple comentate din text; 
-să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate; 
-să respecţi limitele de spaţiu indicate.  
 
Atenţie! 12 puncte se acordă pentru redactare astfel: unitatea compoziţiei -1 punct; coerenţa textului-2 puncte; registrul de 
comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte;ortografie (0 erori -3 puncte/1-2 erori – 2 puncte/ 3 erori- 1 punct/ 4 
erori sau mai multe erori – 0 puncte)-3 puncte; punctuaţia (0 erori- 2 puncte/ 1-2 erori- 1 punct/ 3 sau mai multe erori -0 puncte)- 2 
puncte; aşezarea corectă a textului în pagină- 1 punct; lizibilitatea -1 punct. 
 
 
  
 



 

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA a-VI-a 
 
 
 
 

Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. 
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare. 
 
 
Subiectul I: (48 de puncte) 
 
1.Rescrierea versurilor în care este sugerată venirea ploii ( de exemplu: „S-a prăbuşit peste – ntreaga grădină/ Tot cerul, din urna lui 
spartă,/Şi hohotind îşi deşartă /În cristale de lacrimi lumuna.” etc.                                                                              2 puncte  
2. Transcrierea epitetului dublu (de exemplu: „Pământul statornic şi mut”)  şi a personificării           
(de exemplu: „cerul...hohotind”)                                                                                                                                   2 puncte 
3.Modul de expunere este descrierea (se admit argumente precum:  
prezentarea unui fenomen al naturii şi notele lui caracteristice, viziunea subiectivă asupra realităţii înfăţişate etc.)  2 puncte                                                                                                    
4. Transcrierea celor două cuvinte care conţin diftongi (de exemplu: „ia” şi „oa” în ploaia; „âi” în mâine)             4 puncte      
5.  Câte 2 puncte pentru fiecare sinonim potrivit din text (de exemplu: mut-tăcut; spartă- sfărâmată)                   4 puncte 
     Cîte 2 puncte pentru fiecare antonim potrivit din text (de exemplu: mut-zgomotos; spartă-întreagă                 4 puncte 
6. Alcătuirea enunţului in care „ploaie” să aibă sens figurat. De exemplu:  
Am primit o ploaie de reproşuri, fiindcă n-am sosit la timp.                                                                                         4 puncte                                                                                                                                                                     
7. „proaspăt”- adverb de mod, provenit din adjectiv prin schimbarea valorii gramaticale;                                          3 puncte 
    „străvezie” – adjectiv format prin derivare cu prefix şi sufix                                                                                    3 puncte     
8. Transcrierea verbului la mod nepersonal (de exemplu: hohotind – verb la gerunziu, complement de mod)        8 puncte 
9. Precizarea funcţiilor sintactice: gerul – subiect; lui – atribut pronominal genitival;  
plânsul – complement direct; aprinde- predicat verbal.                                                                                            8 puncte                                                                                                                                                                      
10. Analiza sintactică şi morfologică a cuvântului „carnavalul” : complement direct, substantiv                              4 puncte 
 
 
 
 
 
Subiectul al II-lea (30 de puncte) 
 

- definirea operei lirice                                                                                  4 puncte 
– ilustrarea a două trăsături ale operei lirice cu exemple comentate din text;            12 puncte  
– identificarea unei structuri adecvate tipului de text și cerinței formulate;                 10 puncte                            
- respectarea limitelor de spațiu indicate.      4 puncte  

 
 
 

12 puncte se acordă pentru redactare astfel: unitatea compoziţiei -1 punct; coerenţa textului-2 puncte; registrul de comunicare, 
stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte;ortografie (0 erori -3 puncte/1-2 erori – 2 puncte/ 3 erori- 1 punct/ 4 erori sau 
mai multe erori – 0 puncte)-3 puncte; punctuaţia (0 erori- 2 puncte/ 1-2 erori- 1 punct/ 3 sau mai multe erori -0 puncte)- 2 puncte; 
aşezarea corectă a textului în pagină- 1 punct; lizibilitatea -1 punct. 

 


