
 
 

Teză cu subiect unic la limba şi literatura română 

Clasa a VIII-a 

Semestrul I, 11 decembrie 2018 

 

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE 

 

• Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 

• Nu se acordă fracțiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate 

explicit în barem. 

• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului 

total obținut pentru lucrare. 

 

SUBIECTUL I (40 de puncte) 

A. 

1. câte 2 puncte pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor 

indicate (de exemplu: cuget – gândire, rațiune, convingere; învingători – biruitori, victorioși)  

2 x 2 p. = 4 puncte 

2. menționarea rolului cratimei în secvența dată (marchează rostirea legată a două cuvinte; 

marchează elidarea unei vocale)       4 puncte 

3. câte 2 puncte pentru explicarea modului de formare a cuvintelor subliniate din secvența dată 

2 x 2 p. = 4 puncte 

• câte 1 p. pentru precizarea mijlocului de îmbogățire a vocabularului prin care s-a format fiecare 

cuvânt – 2 x 1 p. = 2 p. (de exemplu: veșniciei – format prin derivare; noastră – format prin 

coversiune) 

• câte 1 p. pentru explicarea modului de formare a celor două cuvinte – 2 x 1 p. = 2 p (de 

exemplu: veșniciei – format prin derivare cu sufixul -ie de la adjectivul veșnic; noastră – format 

prin conversiune, este adjectiv pronominal provenit din pronume posesiv) 

Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet. 

4. câte 2 puncte pentru indicarea numărului de sunete (acela – 5 sunete, rătăcitor – 9 sunete)  

2 x 2 p. = 4 puncte 

5. câte 2 puncte pentru numirea tipului de rimă (încrucișată) şi a măsurii primelor două versuri 

(8-9 silabe)          2 x 2 p. = 4 puncte 

6. – câte 1 punct pentru transcrierea oricăror două figuri de stil (de exemplu: scump pământ; 

domn e adevărul sfânt)         2 x 1 p. = 2 

puncte 

– câte 1 punct pentru precizarea felului celor două figuri de stil transcrise (de exemplu: scump 

pământ – epitet; domn e adevărul sfânt – metaforă/inversiune)   2 x 1 p. = 2 puncte 

B. 

–  câte 1 punct pentru precizarea oricăror patru trăsături ale genului liric  4 x 1 p. = 4 puncte 

– câte 4 puncte pentru prezentarea detaliată a oricăror două trăsături ale genului liric, 

valorificând fragmentul dat        2 x 4 p. = 8 puncte 

(Punctele pentru prezentarea fiecărei trăsături a genului liric se acordă astfel: 

• prezentare adecvată, detaliată a trăsăturii – 4 p. 

• prezentare superficială a trăsăturii/schematism – 2 p.) 



 
– respectarea structurii specifice tipului de compunere cerut   2 puncte 

– respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte    2 puncte 

Subiectul al II-lea                                                                                                  36 de puncte 

 

A. 

1. câte  două puncte pentru formularea corectă a fiecăruia dintre cele două enunțuri cerute ( de 

exemplu: Marea Unire s-a înfăptuit în 1918, Țelul românilor era: un stat unitar, democratic și o 

casă mare pentru o mare familie.)                                                                          2x2p=4 puncte 

2. câte două puncte pentru indicarea titlului articolului și a sursei acestuia ( de exemplu: Titlu- 

Centenarul Marii Uniri, sursa- www.cultura.ro)                                                   2x2p=4puncte 

3. câte două puncte pentru menționarea oricărei prepoziții ( de exemplu- dinaintea=genitiv, 

asemenea=dativ).                                                                                                     2x2p.=4 puncte 

4. câte un punct pentru menționarea oricărei părți de vorbire: neînsemnate- adjectiv provenit din 

verb la participiu, de înfruntat- verb la supin)                                                                                   

2x1p.=2 puncte 

   câte un punct pentru menționarea fiecărei funcții sintactice: neînsemnate- nume predicativ, de 

înfruntat- complement direct)                                                                           2x1p.=2 puncte 

Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet. 

5. câte 2 puncte pentru transcrierea integrală a oricăror două propoziții aflate în raport de 

coordonare ( de exemplu: ,,Este un motiv de sărbătoare, dar este și un prilej de gândire pentru 

fiecare român de azi”....,, Asemenea unui arbore, fiecare ramură crește altfel, dar fiecare 

contribuie la soliditatea trunchiului comun.”) 

                                                                                                                              2x2p=4 puncte 

6.contragerea propoziției în partea de propoziție corespunzătoare(de exemplu...,,fiecare însă a 

reușit a pune totul deoparte)                                                                                  1x4p=4 puncte 

B. 

- relatarea unei întâmplări petrecute în timpul paradei cu ocazia Zilei Naționale cu respectarea 

succesiunii logice a faptelor- 6p; fără respectarea succesiunii logice a faptelor-3p.                                                                                                 

                                                                                                                                       6 puncte 

- câte un punct pentru precizarea fiecăruia dintre dintre cele două elemente ale contextului 

spațio-temporal                                                                                                       2x1p=2 puncte 

- adecvarea conținutului la cerință- 2p, conținut parțial adecvat-1p.                              2 puncte   

- respectarea precizării privind numărul de cuvinte.                                                       2 puncte 

Notă! 14 puncte se acordă pentru redactare astfel: 

-unitatea compoziției: câte un punct pentru fiecare compunere                             2x1p=2puncte    

-coerența textului: câte un punct pentru fiecare compunere                                  2x1p=2puncte 

-registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului-2p., parțial adecvate-1p. 

-ortografia (0 erori:3p. 1-2 erori-2p, 4 erori-1p, 5 sau mai multe erori-0p.)                   3puncte 

-punctuația  (0 erori:3p. 1-2 erori-2p, 4 erori-1p, 5 sau mai multe erori-0p.)                 3puncte  

-așezarea corectă a textului în pagină                                                                             2puncte 

-lizibilitate                                                                             2 puncte 

http://www.cultura.ro/

