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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 VI-a 
 
1. 10 p (2+2+2+2+2): F; A; A; F; A. 
 
2. 5 p  varianta C 
 
3. 5 p  (1+1+1+1+1): puzderie-mulţime; culeg-adună; amănunţită-detaliată; găoace-
cochilie; pipăie-cercetează. 
 
4. 5 p  varianta B. 
 
5. 5 p (1+1+1+1+1) T1: toate gângăniile de prin iarbă; mai mult stă pe loc; nu se mai vede 
nimic. T2: pentu a-i vinde şi a câştiga un ban; după o prelucrare amănunţită. 
 
6. 8 p  numirea unei trăsături morale, pe baza enunţului dat (ex: indiferent/insensibil faţă de 
fluturi...) 
 
7. 8/4p pentru  o explicaţie adecvată, nuanţată, convingătoare;  respectarea normelor de 
scriere, de punctuaţie: 8 p; o explicaţie banală, cu vocabular sărac, stereotip, mai puţin 
convingătoare,  sau cu unele greşeli de scriere, de punctuaţie: 4p 
 
8. 8/4/2 p  pentru precizarea nuanţată, convingătoare a două aspecte/elemente (ex: mărimea 
textelor; text literar/text nonliterar; scopul textului: de a sensibiliza/ de a informa; limbajul 
folosit...), 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. 8/5/3 p pentru explicarea semnului exclamării în fragmentul citat, de exemplu: semnul 
exclamării marchează intonaţia şi sfârşitul unei construcţii exclamative, (conţine o 
interjecţie predicativă), redând uimirea copilului. Explicarea corectă, nuanţată, respectarea 
normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie: 8 p.; explicarea corectă a rolului 
semnului de exclamare, fără respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de 
punctuaţie sau explicarea parţială, cu respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de 
punctuaţie: 5 p.; încercarea de explicare, divagaţii şi/ sau improvizaţii, cu greşeli de 
exprimare şi/ sau de scriere: 3 p. 
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10. 8 p (2+2+2+2) pentru selectarea corectă a câte două structuri (substantiv+adjectiv) 
(ex:T1 –cosaşii verzi; bondarul rotund; catifea neagră...; T2 – iarba umedă; zilele ploioase; 
o prelucrare amănunţită...). Dacă exemplele  sunt selectate dintr-un singur text, se acordă 
doar 4 p 

 
Scrierea imaginativă/Producerea de text 
30 de puncte, din care 16 p pentru conţinut + 14 p pentru redactare 

 
- 8 p pentru îmbinarea naraţiunii cu descrierea (4+4) 
- 8 p pentru folosirea a cel puţin patru figuri de stil (2+2+2+2): enumeraţie; comparaţie; 

repetiţie; personificare; epitet.. 
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 utilizarea 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 (de cuvinte) indicată.                                                       

 


