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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 
Anul şcolar 2017 – 2018 

 
Probă scrisă 

Limba şi literatura italiană maternă 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Model 
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit prin barem.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului 

total obținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I 45 de puncte 
 A. 1. câte 2 puncte pentru transcrierea corectă din fragmentul dat a oricărui tip de adverb (de exemplu: 

poi, infatti, anche, poco, così,allora, insieme, ecc.), a oricărui numeral (de exemplu: tre, sette, quattro, 

ecc.), a oricărui pronume complement direct (de exemplu la riempì, lo avrebbe chiamato, la sollevava,lo 

aveva piantato, ecc.)                                                3x2p = 6 puncte 
2. un punct pentru fiecare forma de verb la passato remoto (nacque, andò, tornò, scavò, riempì, piantò, 

prese, decise, arroventò, incise, ecc.) şi un punct pentru forma de infinitiv (nascere, andare, tornare, 

scavare, riempire, piantare, prendere, decidere, arroventare, incidere, ecc.);         6x1p = 6 puncte 
3. 2 puncte pentru scrierea oricarei comparații (de exemplu: “la sollevava in alto come un pupazzo”; 

”era alto più o meno come lei”; “sembrava un ciliegio bambino”; ecc.) și 2 puncte pentru transcrierea 

oricărui substantiv invariabil din fragmentul dat (de exemplu: Felicità, età, album, ecc;) 2x2p = 4puncte 

4 . 3 puncte pentru exprimarea parerii și 3 puncte pentru argumentare;                               6 puncte 
5. prezentarea adecvată a semnificației secvenţei, în limita de spaţiu indicată 8 p; prezentare parţial 

adecvată sau nerespectarea limitei de spaţiu indicate 4 p;             8puncte/4 puncte 
 

B. – câte 3 puncte pentru prezentarea oricăror două motive ale alegerii tale;               2x3p = 6 puncte 
− exemplificarea aspectelor prezentate - 5p / ilustrare parţial adecvată - 2p;                     5 puncte 
− redactarea unui conţinut adecvat cerinţei formulate (claritatea si coerenţa ideilor; ton argumentativ; 

echilibru între componente; dispunerea paragrafelor) 2p / conţinut parţial adecvat - 1p;         2 puncte 

− respectarea limitei minime de spaţiu indicate.               2 puncte 
 

SUBIECTUL al II-lea_ 45 de puncte 

 
A.1. câte 3 puncte pentru formularea corectă a celor trei enunturi;              3x3p=9 puncte 
2. scrierea unui sinonim (impedire, frenare, bloccare, ostruire, contrastare, proibire, ecc.), şi a unui 

antonim (migliore, più buono, ecc);                  2x4p=8puncte 

3. notarea răspunsului corect: b;                                                     5 puncte 
4. câte 2 puncte pentru precizarea corectă a fiecărei valori morfologice: della - preposizione articolata;  

rotte – aggettivo qualificativo; una – articolo indeterminativo; ancor-avverbio di modo.          

         4x2p= 8 puncte 
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B. – câte 3 puncte pentru prezentarea oricărui moment adecvat;               2x3p= 6 puncte 
− prezentarea de situaţii exemplificative privind efectele timpului;            5 puncte 
− redactarea unui conţinut adecvat cerinţei formulate (claritatea si coerenţa ideilor; echilibru între 

componente; limbaj adecvat descrierii, dispunerea paragrafelor) 2p / conţinut parţial adecvat - 1p; 

            2 puncte 

− respectarea limitei minime de spaţiu indicate.                          2 puncte 
 

 

 

 

 

 

 

 


