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SUBIECTUL I  (10 puncte) 

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

1. Incorect; 2. Corect; 3. Corect; 4. Incorect; 5. Incorect 

 

SUBIECTUL II  (20 de puncte) 

Conținutul de idei – 15 p 

- 15 puncte pentru explicarea adecvată, nuanțată, care să reflecte înțelegerea semnificațiilor; 

- 10 puncte pentru explicarea corectă, reflectând înțelegerea semnificațiilor, dar cu unele ezitări în formularea ideii; 

- 5 puncte pentru explicare parțială; 

- 1 punct pentru încercare de explicare. 

Redactare – 5 puncte 

- Exprimare:  clară, corectă, vocabular adecvat: 1 punct; două greșeli de exprimare/vocabular: 0,5 puncte; trei sau mai multe 

greșeli de exprimare/vocabular: 0 p. 

- Ortografie: 2 puncte. Fiecare greșeală la nivel de ortografie e depunctată cu 0,5. 

- Punctuație: 1 punct. Două greșeli de punctuație: 0,5 puncte; trei sau mai multe greșeli de punctuație: 0 puncte. 

- Lizibilitate: 0,5 puncte; 

- Încadrare în limita de spațiu: 0,5 puncte. 

 

SUBIECTUL III (20 de puncte) 

Conținutul de idei – 15 p 

- 15 puncte pentru explicarea adecvată, nuanțată, care să reflecte înțelegerea semnificațiilor; 

- 10 puncte pentru explicarea corectă, reflectând înțelegerea semnificațiilor, dar cu unele ezitări în formularea ideii; 

- 5 puncte pentru explicare parțială; 

- 1 punct pentru încercare de explicare. 

Redactare – 5 puncte 

- Exprimare:  clară, corectă, vocabular adecvat: 1 punct; două greșeli de exprimare/vocabular: 0,5 puncte; trei sau mai multe 

greșeli de exprimare/vocabular: 0 p. 

- Ortografie: 2 puncte. Fiecare greșeală la nivel de ortografie e depunctată cu 0,5. 

- Punctuație: 1 punct. Două greșeli de punctuație: 0,5 puncte; trei sau mai multe greșeli de punctuație: 0 puncte. 

- Lizibilitate: 0,5 puncte; 

- Încadrare în limita de spațiu: 0,5 puncte. 

 

SUBIECTUL IV  (16 puncte) 

Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare enunț corect. 

Exemple de răspuns:  
a. Am găsit niște chei. / Firul apei a săpat niște chei interesante. / Cheii nu au nevoie de frizer. 

b. Băieții chei nu au nevoie de frizer. 

c. Alergând, mi-am pierdut repede suflul. 

d. Suflu în lumânările din tortul aniversar.       

              

SUBIECTUL V  (8 puncte) 

Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

a.  (amintește) persoana a III-a; b. (du) persoana a II-a      

 

SUBIECTUL VI  (16 puncte) 

Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

c) aceleiași; d) ar plăcea; e) să escaladez; f) lipsesc       

 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu.  


