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EVALUARE NAŢIONALĂ – 2010 
Probă scrisă la LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ  

Clasa a VIII-a 
Barem de evaluare şi de notare 

MODEL 2 
•  Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 
•  Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile 

precizate în barem. 
 

Subiectul I               (42 de puncte) 
A.  

1. Exemple de răspuns: gândurile, soarta etc.  
(3p.+3p.)                                                    6 puncte 

2. Exemple de răspuns: interjecţia se caracterizează printr-o intonaţie specifică, marcată grafic prin semnul 
exclamării                                                    6 puncte 

3. Exemple de răspuns: obiect cu puteri miraculoase; element specific basmului, având funcţia ritualică de 
a-l conduce pe fiul cel mic de împărat spre a-şi împlini destinul; gestul obişnuit al eroului de a lovi 
suprafaţa apei cu nuiaua se reia în mod simbolic de trei ori, împrumutând valenţe magice, pentru că el 
generează chemarea iubitei metamorfozate într-o broască ţestoasă etc.   
                             6 puncte 

4. Exemple de răspuns: se uita galeş la dânsul (epitet), cuvântul tău a sfărâmat toate farmecele 
(personificare), ochii ei, pare că străluceau de un foc (metaforă) etc.                     6 puncte 

5. Răspuns corect: naraţiunea, dialogul.                        6 puncte 
 
B.  
- respectarea fidelităţii faţă de textul dat. (Concordanţa dintre conţinutul textului dat şi rezumatul 

realizat - în totalitate: 2 p./ parţial: 1 p.)                          2 puncte 
- desprinderea ideilor principale ale textului. (Desprinderea adecvată a ideilor principale: 2 p.; 

desprinderea parţial adecvată sau cu omisiuni a ideilor principale: 1 p.)                     2 puncte 
- prezentarea succesiunii întâmplărilor la care participă personajele. (Prezentare în succesiune logică, 

esenţializată: 2 p.; prezentare cu omisiuni sau cu amănunte nesemnificative: 1 p.)  
         2 puncte 

- respectarea unor convenţii specifice rezumatului. (Relatarea la persoana a III-a; utilizarea modurilor 
şi a timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea directă la vorbirea indirectă, fără dialog 
inserat; relatarea obiectivă, fără intervenţii emoţional-subiective şi fără citate - în totalitate: 2 p./ 
parţial: 1 p.)                                                  2 puncte 

- utilizarea unui conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor, 
echilibru între componente: opinie - motivare, dispunerea paragrafelor) - adecvată contextului: 2 p./ 
parţial adecvată: 1 p.;                                       2 puncte 

- respectarea limitelor de spaţiu indicate.                        2 puncte  
 
 

Subiectul al II-lea                 (36 de puncte) 
A.  
1. Exemple de răspunsuri: Autorul articolului este Alexandru Marinescu. Leii trăiesc în (Parcul Naţional 
Serengeti din) Tanzania. Animalele sălbatice care nu pot fi vânate de lei sunt elefanţii adulţi. 

         (2p.+2p.+2p.)                           6 puncte 
      2. Exemple de răspunsuri: leii sunt cele mai mari animale care vânează în grup; sunt singurii dintre feline 

care au o viaţă socială; la stadiul de adult, nu mai au, practic, duşmani. etc.    
                   6 puncte 

     3.b)                             6 puncte 
     4. Exemple de răspunsuri: lor – atribut pronominal, ei – subiect, care – subiect, ce – complement direct 
etc.                                                     6 puncte 
 

B.  
- prezentarea întâmplării reale sau imaginare;                       4 puncte 
- exprimarea opiniei despre cele văzute/ imaginate;                       4 puncte 
- utilizarea unui conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor, echilibru 

între componente: opinie - motivare, dispunerea paragrafelor) - adecvată contextului: 2 p./ parţial 
adecvată: 1 p                                       2 puncte 



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

2 
Proba scrisă  la Limba şi literatura română   Model 2              

 

- respectarea limitelor de spaţiu indicate.                         2 puncte 
 
Acordarea punctajului pentru redactare  
12 puncte se acordă pentru: 

- unitatea compoziţiei                           1 punct 
- coerenţa textului                           2 puncte 
- registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului                     2 puncte 
- ortografia                            3 puncte 
- punctuaţia                            2 puncte 
- aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea                       2 puncte 

 
 
 NOTĂ. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se obţine prin împărţirea la 10 a punctajului 
obţinut de elev.  
 
 
 


