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EVALUARE ÎN EDUCA ŢIE  
Limba şi literatura român ă 

Etapa I – 8.10.2011 

Barem de corectare şi notare  
 Clasa a V-a 
 
1. 10 p (2+2+2+2+2) F; A; A; A; F. 
 
2. 5 p varianta B. 
 
3. 5 p (1+1+1+1+1): straie-veşminte; să capete-să primească; în ruptul capului-nicidecum; 
îndărăt-înapoi; plăcut-frumos. 
 
4. 5 p varianta C. 
 
5. 5 p (1+1+1+1+1): T1: să le dea câte un dar; se opintea din răsputeri; îl apucă de urechi.  
T2: se poate asocia cu uşurinţă; fiind de mare ajutor. 
 
6. 8 p  pentru numirea unei trăsături morale, în concordanţă cu enunţul dat (ex: înfumurare; 
orgoliu; aroganţă; obrăznicie; lipsă de respect...)  
 
7. 8 p (2 x4): cal(ul), cămila, elefant(ul), oi, capre, câini..  
 
8. 8/4/2 p  pentru precizarea nuanţată, convingătoare a două aspecte/elemente (ex: mărimea 
textelor; prezenţa dialogului în primul text...) prin care cele două texte se deosebesc între 
ele, respectarea normelor de exprimare,  de scriere, de punctuaţie: 8p;  pentru precizarea 
mai puţin nuanţată, mai puţin convingătoare a două aspecte, sau cu unele greşeli de 
exprimare, de scriere, de punctuaţie: 4p; pentru precizarea nuanţată, convingătoare a unui 
singur aspect, respectarea normelor de exprimare, de scriere, de punctuaţie: 4p; pentru 
precizarea mai puţin nuanţată, mai puţin convingătoare a unui singur aspect, sau cu unele 
greşeli de exprimare, de scriere, de punctuaţie: 2 p 
 
9. 8 p  (4+4) pentru selectarea corectă a două structuri (substantiv+adjectiv)  (ex:T1 – glas 
plăcut; urechi lungi; glas urât; T2 – măgarul domestic; măgarul sălbatic; rol semnificativ; 
animale domestice; statură mare...). Dacă exemplele  sunt selectate dintr-un singur text, se 
acordă doar 4 p. 
 
10. 8 p (2+2+2+2): S; A; P; C. 
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  Scrierea imaginativă/Producerea de text 
30 de puncte, din care 16 p pentru conţinut + 14 p pentru redactare 

 
8 p pentru îmbinarea povestirii cu dialogul (4+4) 
8/5/3 p pentru descrierea nuanţată, cu multe detalii,  a unui animal îndrăgit:8 p; pentru 
prezentarea nuanţată, cu puţine detalii, a unui animal îndrăgit: 5 p; pentru prezentarea 
sporadică, sumară a unui animal îndrăgit: 3 p 

        
 Cele 14 puncte pentru redactare se acordă numai dacă textul se încadrează în limita 
minimă de spaţiu precizată și dacă dezvoltă cerința formulată. 
3/1 p pentru organizarea ideilor în scris (text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele 
trei componente - introducere, cuprins, încheiere; construcţia alineatelor subliniază ideile; 
succesiunea logică a ideilor: 3 p.; părţile componente ale textului pot fi recunoscute, dar nu 
există un echilibru între ele; ideile sunt, în general, subliniate prin alineate: 1 p.)                                            
3/2/1 p pentru folosirea limbii literare (stil şi vocabular adecvat conţinutului textului, 
claritatea enunţului, varietatea lexicului, sintaxa adecvată: 3 p.; stil şi vocabular parţial 
adecvate, ezitări în selectarea cuvintelor: 2 p.; vocabular restrâns, monoton, repetiţii de 
cuvinte, inadecvare semantică: 1 p.)     
3/2/0 p pentru ortografie (0-1 greşeli: 3p; 2-4 greşeli: 2p;  peste 5 greşeli: 0p)     
3/2/0 p pentru punctuaţie (0-1 greşeli: 3p; 2-4 greşeli: 2p;  peste 5 greşeli: 0p)     
1 p pentru aşezarea corectă a textului în pagină 
1 p pentru încadrarea în limita de spaţiu indicată. 
 
 


