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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 
2015 

Limba şi literatura română 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 MODEL 
• 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 (42 de puncte) 
A. 1. câte 2 puncte pentru notarea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor 
subliniate (de exemplu: trist – supărat, mâhnit; silit – forțat, constrâns; supus – ascultător, plecat) 
  3x2p=6 puncte 
2. explicarea rolului cratimei în secvența dată (de exemplu: marchează rostirea legată a două 
cuvinte; marchează elidarea unei vocale)  6 puncte 
3. câte 3 puncte pentru transcrierea, din textul dat, a oricăror două secvențe în care sunt evidențiate 
trăsături ale câinelui (de exemplu: Câinele, trist și jalnic; Așa stai de mâhnit)  2x3p=6 puncte 
4. câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două moduri de expunere, prezente în textul dat (de 
exemplu: narațiunea și dialogul)  2x3p=6 puncte 
5. prezentarea adecvată a semnificației secvenței, respectând numărul de cuvinte indicat 6 
p./prezentarea parțial adecvată a semnificației secvenței date, respectând numărul de cuvinte 
indicat 3 p./încercare de prezentare a semnificației secvenței date 1 p.  6 puncte 
 

B. 
– câte 1 punct pentru precizarea a patru trăsături ale fabulei  4x1p=4 puncte 
– câte 2 puncte pentru ilustrarea fiecăreia dintre cele două trăsături ale fabulei, valorificând textul dat   
 2x2p=4 puncte 
(Punctele pentru ilustrarea fiecărei trăsături a fabulei se acordă astfel: 
• ilustrarea adecvată a trăsăturii 2 p. 
• prezentare superficială a trăsăturii/schematism 1 p.)       
– adecvarea conținutului la cerință 2 p./adecvarea parțială a conținutului la cerință 1 p.  2 puncte 
– respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte  2 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea  (36 de puncte) 
A. 1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia din cele două enunțuri cerute (de 
exemplu: Instituția care organizează expoziția este Muzeul Naţional de Istorie a României.; Cea 
mai nouă jucărie expusă a fost produsă în 1930.)  2x2p=4 puncte 
2. câte 2 puncte pentru scrierea titlului articolului și a denumirii publicației  2x2p=4 puncte 
3. câte 1 punct pentru menționarea fiecărei părți de vorbire (lor – pronume personal; produse – 
adjectiv provenit din verb la participiu; la – prepoziție simplă; capodopere – substantiv comun)  
 4x1p=4 puncte 
4. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei funcții sintactice (unele – subiect; două – atribut 
adjectival)  2x2p=4 puncte 
5. – câte 1 punct pentru transcrierea oricăror două propoziții subordonate diferite din fraza dată (că 
cele mai multe dintre piesele expuse sunt încă funcţionale; deşi unele datează de peste 100 de 
ani; au supravieţuit celor două războaie mondiale.)  2x1p=2 puncte 
    – câte 1 punct pentru precizarea felului propozițiilor subordonate transcrise: propoziție 
subordonată atributivă; propoziție subordonată circumstanțială concesivă  2 puncte 
6. construirea unei fraze alcătuite din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată 
predicativă, introdusă prin conjuncția subordonatoare că   4 puncte 
   – 1 punct pentru construirea unei fraze alcătuite din două propoziții 
   – 3 puncte pentru construirea corectă a propoziției subordonate indicate introduse prin conjuncția 

subordonatoare că 
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B. – relatarea unei întâmplări, cu respectarea succesiunii logice a evenimentelor 4p./relatarea unei 
întâmplări, fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor 2p.  4 puncte 
– câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal  
 2x2p=4 puncte 
– adecvarea conţinutului la cerinţă 2p./adecvarea parțială a conţinutului la cerință 1p.  2 puncte 
– respectarea limitelor de spaţiu indicate  2 puncte 
 
12 puncte se acordă pentru redactare, astfel: 
– unitatea compoziției  1 punct 
– coerența ideilor  2 puncte 
– registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului 2 p./adecvarea parțială 1 p.  
 2 puncte 
– ortografia (0 erori – 3 p./1-2 erori – 2 p./3-4 erori – 1 p./5 sau mai multe erori – 0 p.)  3 puncte 
– punctuația (0 erori – 2 p./1-2 erori – 1 p./3 sau mai multe erori – 0 p.)  2 puncte 
– așezarea corectă a textului în pagină  1 punct 
– lizibilitatea  1 punct 


