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EVALUAREA NA ŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A 
Anul şcolar 2012-2013 

 
Limba şi literatura român ă 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

 Varianta 6 
 

• Se puncteaz ă oricare alte formul ări / modalit ăţi de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate  explicit prin barem. 
Nu se acord ă frac ţiuni de punct. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (42 de puncte) 
A. 1. câte 2 puncte pentru notarea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor 
subliniate (de exemplu: merge – se duce, pleacă; poruncă – ordin, dispoziție; gătită – împodobită, 
aranjată)                3x2p=6 puncte 
2. explicarea rolului virgulei în secvența dată (de exemplu: marchează grafic despărțirea unui 
substantiv în cazul vocativ de restul enunțului)         6 puncte 
3. câte 3 puncte pentru selectarea a două cuvinte/grupuri de cuvinte care se referă la spațiul 
acțiunii (de exemplu: stă acasă; în sfânta biserică)          2x3p=6 puncte  
4. câte 3 puncte pentru numirea a două moduri de expunere utilizate în text (de exemplu: 
naraţiunea, dialogul)               2x3p=6 puncte 
5. prezentarea adecvată a semnificației secvenței, în limitele de spațiu indicate 6p./prezentarea 
parțial adecvată a semnificației secvenței, în limitele de spațiu indicate 3p./încercare de prezentare 
a semnificației secvenței 1p.             6 puncte  
 

B. 
– câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două mijloace de caracterizare a personajului indicat 
                2x2p=4 puncte 
– câte 2 puncte pentru ilustrarea oricăror două trăsături ale personajului, cu exemple adecvate, 
selectate din fragmentul citat             2x2p=4 puncte  
– adecvarea conținutului la cerință (claritatea și coerența ideilor; echilibru între componentele 
compunerii) 2p./conținut parțial adecvat 1p.          2 puncte 
–  respectarea limitelor de spaţiu indicate          2 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte) 
A. 1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a celor două enunţuri cerute (de exemplu: Istoria 
locului se leagă de numele împăratului Constantin cel Mare.; Cetatea Sucidava a fost un punct de 
rezistenţă antiotomană în vremea lui Mihai Viteazul.)         2x2p=4 puncte 
2. câte 2 puncte pentru scrierea numelui autorului și a titlului articolului       2x2p=4 puncte  
3. câte 1 punct pentru menţionarea fiecărei părţi de vorbire (pe – prepoziție simplă; aceste – 
adjectiv pronominal demonstrativ; azi – adverb de timp; Corabia – substantiv propriu)   
                4x1p=4 puncte 
4. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (conturează – predicat verbal; feluritele 
– atribut adjectival)              2x2p=4 puncte 
5. - câte 1 punct pentru transcrierea integrală a fiecărei propoziţii din fraza dată (Populaţiei 
neolitice i-au luat locul dacii; care au înălţat aici una dintre cetăţile lor: Sucidava)     2x1p=2 puncte 
   - precizarea felului propoziției subordonate transcrise: propoziţie subordonată atributivă 2 puncte  
6. construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată 
predicativă, introdusă prin conjuncţia subordonatoare să        4 puncte 
- 1 punct pentru construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii 
- 3 puncte pentru construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate introduse prin conjuncţia 
subordonatoare să 
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B. – relatarea unei întâmplări, respectând succesiunea logică a evenimentelor 4p./relatarea unei 
întâmplări, fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor 2p.      4 puncte  
– câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal  
                                                                                                                                                                2x2p= 4 puncte 
– adecvarea conţinutului la cerinţă (claritatea şi coerenţa ideilor; echilibru între componentele 
compunerii) 2p./conţinut parţial adecvat 1p.          2 puncte 
– respectarea limitelor de spaţiu indicate          2 puncte 
 
12 puncte se acord ă pentru redactare, astfel:  
– unitatea compoziţiei               1 punct  
– coerenţa textului              2 puncte  
– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului 2p./adecvarea parţială 1p. 
               2 puncte  
– ortografia (0-2 erori-3p./ 3 erori – 2p./ 4 erori – 1p./ 5 sau mai multe erori – 0p.)    3 puncte  
– punctuaţia (0-3 erori-2p./ 4 erori – 1p./ 5 sau mai multe erori – 0p.)      2 puncte  
– aşezarea corectă a textului în pagină            1 punct  
– lizibilitatea                 1 punct  


