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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 VII-a 
 
Partea I (70 de puncte) 
 
A. Receptarea mesajului unui text literar/nonliterar  (30 de puncte) 
 
1. Structura în care ploaia apare personificată este:  
b) Lăsaţi ploaia să mă-mbrăţişeze 5 p. 
2. Bifează caseta care conţine răspunsul corect: Adevărat 5 p.        
3. Asocierea cuvintelor cu structurile potrivite:  10 p. 
Ploile alintă câmpiile însetate   
Steaua se ascunde în negura norilor   
Fulgerele se zbat ca flăcările jucăuşe  
Vântul  s-a dezlănţuit în noapte     
Precipitaţiile se manifestă şi prin ploaie  
O bură este indusă de poluarea atmosferei  
4. 5 p. b 
5. 5 p. liric 
   
B. Practica raţională şi funcţională a limbii  (40 de puncte)  
 
6. 8 p (2+2+2+2) de ex: Jucăuşă, veselă, ocrotitoare, mângâietoare, caldă...  
7. 8 p (2+2+2+2) de ex: a se evapora, a se condensa, a cădea, a induce etc. 
8. 8/4/0 p pentru redactarea unui enunţ folosind un pronume, la persoana I, nr. singular (de 
ex: Mă îmbată cerul cu norii lui de puf.), respectarea normelor de exprimare, de scriere, de 
punctuaţie: 8 p; redactarea unui enunţ folosind un pronume, la persoana I, nr. singular, cu 
abateri de la normele de exprimare, de scriere, de punctuaţie: 4 p; redactarea unui enunţ 
folosind un pronume la altă persoană decât persoana I: 0 p   
9. 8/5/3 p  pentru o explicare nuanţată, coerentă, respectarea normelor de exprimare, de 
scriere, de punctuaţie ( referiri la sentimentul de bucurie a ploii, de joc, de împlinire etc., 
susţinute cu exemplificări din text): 6 p; o explicare sumară, mai puţin nuanţată, sau cu 
abateri minore de la normele de exprimare, de scriere, de punctuaţie: 3 p; încercare de 
explicare, fără exemplificări din text, cu divagaţii/improvizaţii, cu greşeli de exprimare, de 
scriere, de punctuaţie: 1 p. Pentru încadrarea în limita de spaţiu indicată: 2 p. 
10. 8/5/3 p pentru explicarea folosirii cratimei în fragmentul citat, de exemplu: Cratima 
marchează legătura între un verb la modul conjunctiv (cu valoare imperativă) şi un pronume 
personal, forma neaccentuată. Explicarea corectă, nuanţată, respectarea normelor de 
exprimare, de ortografie şi de punctuaţie: 8 p.; explicarea corectă a folosirii cratimei, fără 
respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie sau explicarea parţială,  
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. 



                                                                                                                  

 
 

EVALUĂRI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE 
 

© Copyright Funda ţia de Evaluare în Educa ţie, 2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F. 23033139 

Pag 2 / 2 

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

• 6 p  (2+2+2) pentru utilizarea modurilor de expunere studiate; 
• 5/3 p pentru valorificarea convingătoare/neconvingătoare a ideilor din textele 

propuse; 
• 5 p  (1 x 5) pentru aplicarea a cel puţin cinci figuri de stil (diferite) studiate; 

exemplu: repetiţia; enumeraţia; comparaţia; personificarea; epitetul; antiteza.. 
         
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. 

 
 
 


