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EVALUARE INIȚIALĂ PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a 

Anul şcolar 2020 – 2021 

Limba şi literatura română 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

           

 Modelul 2 

 

 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. 

 Se acordă zece puncte din oficiu. Punctajul total este de 100 de puncte. Nota finală se 

calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare. 

 În cazul itemilor obiectivi, alegerea de către elev a două variante de răspuns duce la anularea 

rezolvării exercițiului respectiv. 

  

SUBIECTUL I              30 de puncte 

 

1.  rescrierea secvenței, înlocuind cuvintele subliniate cu sinonime potrivite                       6 puncte 

- câte 3 puncte pentru fiecare sinonim potrivit în context („De aproape cincizeci de ani, 

acele sale mari arătau fără greşeală ora exactă.)                                                 2x3p=6p                            

              

2. formularea ideii principale și a două idei secundare care se desprind din ultimul paragraf.   

                                                                                                                                           6 puncte   
- 2 puncte pentru formularea în enunț a ideii principale                                       2 puncte 

- câte 2 puncte pentru fiecare idee secundară formulată în enunț                     2x2 puncte                                                                                                            

 

 

3. menționarea temei textului și justificarea opțiunii prin două cuvinte-cheie din text 6 puncte 

- menționarea temei textului (de exemplu: universul școlii);                         2 puncte 

- câte două puncte pentru fiecare cuvânt-cheie care susține tema textului (de exemplu: 

elevi, lecții).                          2 x 2 punct = 4 puncte 

 

4. numirea unui mijloc de caracterizare a personajului moș Timofte și  ilustrarea acestuia cu o 

secvență din textul.                                                                                                           6 puncte 

- numirea unui mijloc de caracterizare (de exemplu: caracterizare directă făcută de către 

autor)                                                                                       3 puncte 

- ilustrarea mijlocului de caracterizare cu o secvență din textul dat (de exemplu: „moş 

Timofte era omul cel mai corect şi mai cinstit care se pomenise pe acele meleaguri.”)

                                                        3 puncte 

 

5. prezentarea semnificației secvenței date                                                                           6 puncte 

- prezentare adecvată, nuanțată, coerentă – 3 puncte; prezentare ezitantă – 2 puncte; 

încercare de prezentare – 1 punct                                                                        3puncte 

- respectarea normelor limbii literare (0 – 1 greșeli lexicale sau morfosintactice – 1 

punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)                                                  1 punct 

- respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe 

greșeli – 0 puncte)                                                                                           1 punct 

- încadrarea în numărul de cuvinte indicat                                                               1 punct 
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    SUBIECTUL AL II-LEA             30 de puncte 

1. c                                                                                                                                        6 puncte 

2. utilizarea diminutivului substantivului „copiii” într-un enunț care să exprime un sentiment pozitiv

            6 puncte 
- formularea unui enunț care să exprime un sentiment pozitiv                              3 puncte 

- utilizarea în enunț a diminutivului substantivului „copiii”                                  3 puncte 

3. rescrierea corectă a întregului enunț, punând toate substantivele la numărul singular: „Elevul nu 

este chinuit să memoreze o formulă abstractă”.                                    6 puncte 

 

4. precizarea subiectului și a predicatului din primul enunț                                                6 puncte    

- precizarea subiectului: „o profesoară”                                                                3 puncte 

- precizarea predicatului: „este dascăl”                                                                 3 puncte

    

5. construirea unei fraze alcătuite din două propoziții aflate în raport de coordonare disjunctivă (de 

exemplu: „Profesorul perfect inspiră sau sfătuiește.”)                                                    6 puncte 

- construirea unei fraze formate din două propoziții                                              2 puncte  

- realizarea raportului de coordonare disjunctivă                                                   4 puncte  

 

 

SUBIECTUL AL III-LEA                          30 de puncte 

Conținut  18 puncte 

- construirea a patru întrebări pentru un interviu potrivit cu tema revistei omagiale (oameni ai școlii 

care au inspirat generații întregi de elevi prin calitățile lor)          8 puncte 

- formularea unor întrebări care să permită persoanei intervievate să își exprime punctul de vedere, 

ideile etc.  (diferite de întrebările închise care generează răspuns de tipul da/nu)             6 puncte 

- adecvarea la situația de comunicare (folosirea unor formule de politețe, valorificarea amănuntului 

biografic legat de școala respectivă etc.)                                                       4 puncte 

 

Redactare   12 puncte 
– înlăntuirea logică a întrebărilor                                                                                      2 puncte 

– coerenţa și concizia întrebărilor formulate                                            2 puncte 

– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului: în totalitate –  2 puncte;  

parțial – 1 punct              2 puncte 

– respectarea normelor de ortografie (0–1 greșeli – 2 puncte; 2–3 greșeli – 1 punct; 4 sau mai 

multe greșeli – 0 puncte)                              2 puncte 

–  respectarea normelor de punctuație (0–1 greșeli – 2 puncte; 2–3 greșeli – 1 punct; 4 sau mai 

multe greșeli – 0 puncte)                 2 puncte 

– aşezarea corectă a textului în pagină             1 punct 

– lizibilitatea               1 punct 

 

 
 
 

 
 

 

Propus de  prof. dr. Elena-Camelia Săpoiu, Colegiul Național „Spiru Haret” București 
 
  


