
Limba şi literatura română (alolingvi) 

BAREM DE CORECTARE (Testul nr. 2) 

Notă:  

 Se acordă cîte un punct pentru fiecare enunţ logic.  

 Greşelile se subliniază pe text şi se bifează pe cîmp. 
 

Item Răspuns corect/ posibil Barem Punctaj 

I.  

1.  

Se consideră corecte enunţurile: 

a) Dacă nu m-aş ruşina de vîrsta 

lui, atunci l-aş provoca la luptă şi 

l-aş birui. 

b) Văzînd atîta obrăznicie, sultanul 

a dat ordin să fie chemat imediat 

la dînsul maestrul în arte 

marţiale. 

c) Toţi spectatorii au început a 

striga: Bravo! 

Se acordă cîte un punct pentru fiecare 

enunţ identificat corect. 

0-3  

2. Se admit sinonimele: 

biet – sărman, sărac 

în vîrstă - în etate, bătrîn 

 a spus – a zis, a vorbit, a exclamat 

 brutal – obraznic, grosolan  şi alte 

variante adecvate. 

Se acordă cîte un punct pentru fiecare 

sinonim identificat corect. 

0-4 

3. Se acceptă  răspunsuri adecvate 

sarcinii. 

Se acordă cîte un punct pentru fiecare 

răspuns adecvat sarcinii. 
0-3  

 

4.  

Se acceptă enunţuri adecvate 

sarcinii. 

Se acordă cîte un punct pentru fiecare 

enunţ adecvat sarcinii. 
0-3  

5. Se acceptă o compoziţie  adecvată 

sarcinii. 

Se acordă cîte un punct pentru fiecare 

enunţ adecvat. 
0-5 

6. Se admit sfaturi potrivite sarcinii. Se acordă cîte un punct pentru fiecare sfat 

logic. 
0-2  

7.  Se acceptă enunţuri adecvate 

sarcinii. 

Se acordă cîte un punct pentru fiecare 

enunţ adecvat sarcinii. 
0-3  

8. Se acceptă o compoziţie adecvată 

sarcinii. 

Se acordă cîte un punct pentru fiecare 

enunţ dezvoltat şi logic. 
0-6 

II. 

1. 

Se admite un anunţ  adecvat 

sarcinii. 

Se acordă cîte un punct pentru fiecare 

reper. 

Se mai acordă 1 punct pentru plasarea 

corectă în pagină. 

0-6  

2. Se acceptă un dialog adecvat 

sarcinii. 

Se acordă cîte un punct pentru fiecare 

replică dezvoltată, adecvată situaţiei. 

Notă. Nu se acordă puncte pentru replicile 

care conţin doar un cuvînt. (de tipul: Da. 

Nu. Desigur. Bine. Mulţumesc. etc.) 

0-8 

  

Corectitudinea  

(părţile I, II ale testului). 

Se acordă 5 puncte pentru corectitudinea 

exprimării în realizarea părţilor I, II ale 

testului. 

Notă: Dacă elevul a realizat 50% din 

volumul indicat, i se acordă respectiv 50% 

din punctajul prevăzut pentru 

corectitudine. 

0-5 



Puncte 5 4 3 2 1 

 Nr. de 

greşeli 
0-6 7-12 13-18 19-24 25-30 

III.  

 

 

 

Se acceptă o compoziţie adecvată 

sarcinii. 

Se acordă: 

- cîte un punct pentru respectarea fiecărui 

reper:  

a) exprimarea atitudinii personale faţă de 

problemă; 

b) prezentarea argumentelor;  

c) folosirea unui exemplu; 

d) formularea clară a concluziilor. 

- 2 puncte pentru coerenţa mesajului 

(coerenţă deplină - 2 puncte; coerenţă 

parţială - 1 punct; lipsă de coerenţă - 0 

puncte); 

- cîte un punct pentru fiecare enunţ logic . 

0-18 

 

 

 

0-4 

 

 

0-2 

 

0-12 

IV.  

 

 

 

 

Se acceptă o compoziţie adecvată 

sarcinii. 

Se acordă: 

- 1 punct pentru formularea adecvată a 

mesajului operei; 

- 6 puncte pentru indicarea în 6 enunţuri,  

a trăsăturilor personajelor (cîte 1 punct 

pentru fiecare enunţ); 

- cîte 1 punct pentru determinarea unei 

deosebiri şi a unei asemănări între 

personajele respective; 

- 1 punct pentru formularea clară a 

concluziilor; 

- 2 puncte pentru coerenţa mesajului 

(coerenţă deplină - 2 puncte; coerenţă 

parţială - 1 punct; lipsă de coerenţă - 0 

puncte); 

- cîte un punct pentru fiecare enunţ logic. 

0-24 

0-1 

 

 

0-6 

 

 

0-2 

 

 

0-1 

 

 

0-2 

 

0-12 

 

  

Corectitudinea 

 (părţile III, IV ale testului). 

Se acordă 10 puncte pentru corectitudinea 

exprimării în realizarea părţilor III, IV ale 

testului. 

Notă: Dacă elevul a realizat 50% din 

volumul indicat, i se acordă respectiv 50% 

din punctajul prevăzut  pentru 

corectitudine. 

 

0-10 

 

 

 

 

Puncte 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 Nr. de 

greşeli 
0-2 3-5 6-8 

9-

11 
12-14 15-17 18-20 21-23 24-26 

27

-

30 

 

Total: 100 de puncte 

 

 


