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 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

 Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate 

explicit în barem. 

 Totalul este de 100 de puncte. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Partea I (20 de puncte) 

1. transcrierea oricăror două cuvinte din câmpul semantic al nopții (de exemplu: noaptea, luna, stele etc.) 

                                                                                                                                                         2x2p=4p. 

2. răspuns corect: b); 4p. 

3. răspuns corect: b), d), c), a); 4p. 

4. – explicarea versului În plopul meu își pune cuibul luna: explicare nuanțată şi convingătoare              3p. 

– 3 p.; explicare schematică – 2p.; încercare de explicare – 1p. 

- încadrarea în numărul de cuvinte                                                                        1p. 

5. – prezentarea textului descriptiv: prezentare nuanțată şi convingătoare, cu exemple din text – 3 p.; 

prezentare convingătoare, fără exemple din text – 2p; încercare de prezentare – 1p. 3p. 

– încadrarea în numărul de cuvinte 1p. 

 

Partea a II – a (20 de puncte) 

1. precizarea oricăror două secvențe care cuprind curiozități despre broască în timpul iernii  

    (de exemplu: unele broaște se scufundă în bălți, se îngroapă în noroi, broasca nu îngheață) 2x2p=4p. 

2. transcrierea unei secvențe care ilustrează  mărimea diferită a broaștelor                4p. 

(de exemplu: Unele broaşte mici de copaci au sub 2.5 centimetri lungime. Broaştele-leopard  

sunt lungi de 5 – 10 centimetri, iar broscoiul atinge, de obicei, 20 centimetri şi are picioarele  

de 25 centimetri.) 

3. litera corespunzătoare răspunsului corect este: b). 4p. 

4. precizarea numărului aproximativ al speciilor de broaște în lume  (30 de specii)                                   4p. 

5. – explicare clară, nuanțată, – 3p.;   explicare schematică -2p., încercare de prezentare,                               3p. 

schematism – 1p.                                           

       – încadrare în numărul de cuvinte – 1p. 1p. 

 

Partea a III-a (50 de puncte) 

1. numirea corectă a elementului comun identificat (de exemplu: broasca) 5p. 

2. transcrierea corectă a oricăror trei substantive articulate cu articol hotărât șidouă substantive  

articulate cu articol nehotărât, (de exemplu: luna, broaștele, țările, un corb, un amfibianetc. ) 5x1p.=5p. 

3. – alcătuirea corectă a enunțului, conform cerinței 4p. 

– respectarea normelor de ortografie și punctuație (0-1 greșeli – 1 p.; 2 sau mai multe greșeli – 0 p.)  1p. 

4. – explicare clară, nuanțată – 3p.; explicare schematică – 2p; încercare de explicare – 1p. 3p. 

– respectarea normelor de ortografie și de punctuație în scrierea enunțului (0-1 greșeli – 1 p.; 2 sau mai 

multe greșeli – 0 p.) 1p. 

– încadrarea în numărul de cuvinte                                                                                                           1p. 

5. – respectarea trăsăturilor textului dialogat (mărci ale subiectivității, mărci ale oralității, structura textului 

etc.): în totalitate – 4p; parțial – 2p. 4p. 
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– prezentarea expresivă și nuanțată a conținutului de idei – 6p.; prezentarea conținutului de idei – 4p.;      6p. 

 ezitare în rezolvarea sarcinii – 1p.  

– coerența textului, succesiunea logică a ideilor 1p. 

– registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate 1p. 

– respectare normelor de ortografie: 0-1 greşeli – 1p.; peste 2 greşeli – 0p. 1p. 

– respectare normelor de punctuație: 0-1 greşeli – 1p.; peste 2 greşeli – 0p. 1p. 

– încadrarea în numărul de cuvinte 1p. 

 

 

6. – relatarea unei întâmplări, respectând succesiunea logică a faptelor: în totalitate – 4 p.; parțial – 2 p.     4p.  

– prezentarea contextului spațio-temporal: adecvat și nuanțat – 4 p.; schematic –  2p.                                  4p.  

– adecvarea conținutului la cerință: în totalitate – 2 p.; parțial – 1 p.                                                              2p.  

– coerența textului, succesiunea logică a ideilor                                                                                              1p.  

– registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate                                                                                1p.  

– respectare normelor de ortografie: 0-1 greşeli – 1p.; peste 2 greşeli – 0p.                                                   1p.  

– respectare normelor de punctuație: 0-1 greşeli – 1p.; peste 2 greşeli – 0p.                                                  1p.  

– încadrare în numărul de cuvinte                                                                                                                    1p.  

  

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 


