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EVALUAREA NA ŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 
Anul şcolar 2013-2014 

Limba şi literatura român ă 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 Varianta 4 
• 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 oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor 
subliniate (de exemplu: să încolţească – să apară, să se ivească; mâhnit – trist, supărat; respectat 
– cinstit, stimat)               3x2p=6 puncte 
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa dată (de exemplu: marchează rostirea legată a două 
cuvinte; elidarea unei vocale)            6 puncte 
3. câte 3 puncte pentru selectarea, din textul dat, a oricăror două cuvinte/grupuri de cuvinte care 
se referă la timpul acțiunii (de exemplu: În miercurea aceea de iunie am fost abătut; La prânz, 
acasă, am găsit o scrisoare de la tata)           2x3p=6 puncte  
4. câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două trăsături ale genului epic (de exemplu: prezenţa 
personajelor, a naratorului; narațiunea ca mod de expunere)         2x3p=6 puncte 
5. prezentarea adecvată a semnificaţiei secvenței, respectând numărul de cuvinte indicat 6 
p./prezentarea parţial adecvată a semnificaţiei secvenței date, respectând numărul de cuvinte 
indicat 3 p./încercare de prezentare a semnificaţiei secvenţei date 1 p.       6 puncte  
 
B. 
– evidențierea nuanțată, detaliată a unei modalități de caracterizare a personajului indicat 
4p./evidențierea schematică a unei modalități de caracterizare a personajului indicat 2 p./ simpla 
numire a unei modalități de caracterizare a personajului indicat 1 p.       4 puncte  
– câte 1 punct pentru ilustrarea oricăror patru trăsături ale personajului, cu exemple din textul dat 
                4x1p=4 puncte  
– adecvarea conţinutului la cerinţă 2 p./adecvare parțială a conţinutului la cerință 1p.     2 puncte  
– respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte         2 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea                (36 de puncte)  
A. 1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia din cele două enunțuri cerute (de 
exemplu: Inventatorul lui Apolodor este Gellu Naum.; Apolodor nu este ca alții pentru că poartă în 
toate ocaziile frac; de asemenea, poartă numele unui celebru arhitect și constructor din Damasc.)
               2 puncte 
                 1x2p=2 puncte 
2. câte 2 puncte pentru scrierea titlului cărții prezentate și a numelui criticului literar care a scris 
prezentarea               2x2p=4 puncte  
3. câte 1 punct pentru menționarea fiecărei părți de vorbire (fiecare – pronume nehotărât; cunoaște 
– verb predicativ; bine – adverb de mod; aventuroasă – adjectiv propriu-zis)       4x1p=4 puncte  
4. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei funcții sintactice (un pinguin – nume predicativ; semeni 
– predicat verbal)              2x2p=4 puncte 
5. – câte 1 punct pentru transcrierea fiecărei propoziții subordonate diferite din fraza dată (Când te-am 
cunoscut; să ți le spun și ție)                   1x2p=2 puncte 
   – câte 1 punct pentru precizarea felului fiecărei propoziții subordonate transcrise: propoziție 
subordonată circumstanțială de timp; propoziție subordonată completivă indirectă   1x2p=2 puncte  
6. construirea unei fraze alcătuite din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată 
atributivă, introdusă prin adverbul relativ când 
    – 1 punct pentru construirea unei fraze alcătuite din două propoziții 
    – 3 puncte pentru construirea corectă a propoziției subordonate indicate, introduse prin adverbul 
relativ când               4 puncte 
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B.  
– relatarea unei întâmplări, respectând succesiunea logică a evenimentelor 4 p./relatarea unei 
întâmplări, fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor 2 p.       4 puncte 
– câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spațio-
temporal               2x2p=4 puncte 
– adecvarea conținutului la cerință 2 p./adecvarea parțială a conținutului la cerință 1 p.    2 puncte 
– respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte         2 puncte 
 
12 puncte se acord ă pentru redactare, astfel: 
– unitatea compoziției  1 punct 
– coerența textului  2 puncte 
– registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului 2 p./adecvarea parțială 1 p.  
 2 puncte 
– ortografia (0 erori – 3 p./1-2 erori – 2 p./3-4 erori – 1 p./5 sau mai multe erori – 0 p.)  3 puncte 
– punctuația (0 erori – 2 p./1-2 erori – 1 p./3 sau mai multe erori – 0 p.)  2 puncte 
– așezarea corectă a textului în pagină  1 punct 
– lizibilitatea  1 punct 


