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SIMULARE EVALUAREA NAŢIONALĂ – 20 FEBRUARIE 2013  

Proba scrisă la Limba şi literatura română 

Varianta 1 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

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

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

• Nu se acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea 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: 

umblam – treceam, rătăceam; uşor – încet, diafan; tainică – misterioasă, necunoscută)                             3x2p=6 puncte 

2. explicarea rolului cratimei în secvenţa dată (de exemplu: marchează rostirea legată a două cuvinte, ajută la păstrarea 

ritmului şi a măsurii versului)                                                                                                                                   6 puncte 

3. câte 3 puncte pentru selectarea oricărui epitet (de exemplu: floare moartă) şi a oricărei enumeraţii din textul dat (de 

exemplu: Treceam, pe gânduri, fără zor)                                                                                                       2x3p=6 puncte 

4. câte 3 puncte pentru transcrierea oricărui vers care conţine o imagine vizuală (de exemplu: Clipea o lampă sub 

perdele) şi a oricărui vers care conţine o imagine auditivă (de exemplu: Şi răsuna un vechi pian)               2x3p=6 puncte 

5. prezentarea adecvată a semnificaţiei ultimei strofe, în limitele de spaţiu indicate: 6p / prezentarea parţial adecvată a 

semnificaţiei, în limitele de spaţiu indicate: 3p / încercare de prezentare: 1p                                                         6 puncte 

 

B. – prezentarea a două caracteristici ale genului liric:                                                                                           4 puncte 

– susţinerea caracteristicilor genului liric, prin valorificarea textului 4p / susţinerea printr-un singur exemplu, valorificând 

textul dat 2p / încercare de susţinere sau de argumentare, fără valorificarea textului 1p                                      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 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                                     (36 de puncte) 

A. 1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a celor două enunţuri cerute (de exemplu: Grupul mamiferelor în care a 

fost încadrat Barbatodon transylvanicum se numea multituberculate; Prima descriere a unei specii de multituberculate a 

fost realizată de Rădulescu şi Samson)                                                                                                         2x2p=4puncte 

2. câte 2 puncte pentru scrierea titlului articolului şi pentru denumirea publicaţiei în care acesta a apărut. 2x2p=4 puncte 

3. câte 1 punct pentru menţionarea fiecărei părţi de vorbire (fosilă – substantiv comun; cu – prepoziţie; şi – conjuncţie 

coordonatoare copulativă; a fost – verb auxiliar)                                                                                           1x4p=4 puncte 

4. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (care – subiect, au ajutat – predicat verbal)    2x2p=4 puncte 

5. câte 1 punct pentru: transcrierea corectă a subordonatei, precizarea felului acesteia după scopul comunicării, 

alcătuire, aspectul predicatului                                                                                                                       4x1p=4 puncte 

6. 1 punct pentru construirea unei fraze alcătuită din două propoziţii 1x1p=1 punct; 3 puncte pentru construirea 

propoziţiei subordonate indicate introduse prin conjuncţia dacă:                                                            1p+1x3p=3 puncte 

 

B. – relatarea unei întâmplări, cu respectarea succesiunii logice 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 
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– 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 acordă pentru redactare, astfel: 

– unitatea compoziţiei                                                                                                                                                1 punct 

– coerenţa textului                                                                                                                                                   2 puncte 

– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului 2p / adecvare 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 


