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      Subiectul I  (50 de puncte):
      Se va puncta orice variantă corectă de răspuns!
1. Câte 2 p. pentru notarea fiecărui sinonim adecvat sensului din text al cuvintelor indicate. Astfel, spre 

exemplu:
război = luptă, bătălie;
văzduh = cer, aer, atmosferă;

  încremenită= nemișcată, neclintită; 
 privea= urmărea, contempla, observa;
 (nu) pricepe= nu înțelege.
Se impune respectarea categoriilor gramaticale ale termenilor dați!
Pentru fiecare greșeală de ortografie se scade câte un punct!                                (2 x 5 p. = 10 p.)

2. Câte 2 puncte pentru transcrierea adecvată a fiecăruia dintre elementele solicitate.
a. Un verb la timpul prezent: sărută, strigi, se cheamă, au, sunt, etc
b. Un pronume personal: el, îl, -l, -o, ei etc;
c. Un adjectiv, genul felinin, numărul plural: galbene, frumoase, supărate, etc
d. Subiectul din al doilea enunț al textului este: norii.
e. O parte secundară de propoziție: mare, (prin) văzduh, grei, întunecați, argintul, (peste) lume, 

portița, grădinii, etc.
                                                                                                                             (2 x 5 p. = 10 p.)

3. Se acordă 8 puncte pentru explicare clară, fără ezitări sau greșeli de conținut/ formulare, adecvată 
contextului de comunicare dat.

De exemplu: linia de dialog marchează începutul vorbirii directe, fiind plasată înaintea replicii 
rostite de personajul Nicu.
                Punctul încheie un enunț prin care se comunică o informație, rostit pe un ton neutru, detașat, 
în secvența dată povestitorul afirmând ceva despre reacția personajului. (8 p.)

Exprimare și explicare parțial corectă= 5 puncte, încercare de răspuns, cu multe greșeli și 
ezitări= 4 puncte, lipsa unui răspuns= 0 puncte

4. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare greșeală identificată și corectată, prin transcriere, adecvat:
              Din-tr-o data ai vrea să fi un erou care mi-i de oamenii săl aprecieze, întâmpinându-l cu 
ne răbdare fiind că ie nu doar un om puternic, ci dornic să apere binele și săi ocrotească pe toți 
copii lumii.

Dintr-odată ai vrea să fii un erou pe care mii de oameni să-l aprecieze, întâmpinându-l cu 
nerăbdare fiindcă e nu doar un om puternic, ci dornic să apere binele și să-i ocrotească pe toți 
copiii lumii.                                                                                                        (11 x 2 p. = 22 p.)
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Subiectul al II-lea (40 de puncte):
- adecvarea conținutului la cerință, în spiritul creativității și al originalității;   (10 p.)
- utilizarea narațiunii ca mod de expunere dominant și conturarea adecvată a unui episod/ nucleu 

epic, ce să includă repere spațio-temporale și o succesiune logică de evenimente (conturând expresiv 
atmosfera și locul desfășurării acțiunii); (10 p.)

- integrarea adecvată și relevantă a unei secvențe dialogate. (5 p.)
- formularea unor replici dialogate ample, de substanță, adecvate contextului tematic dat. (5p.)
- redactarea întregii compoziții: coerența exprimării (2 p.), proprietatea termenilor (1 p.), 

respectarea părților unei compuneri (1 p.); ortografie (2 p.), punctuație (1 p.), lizibilitate (1 p.), așezarea în 
pagină/ dispunerea în paragrafe (1 p.), respectarea limitei minime de spațiu a compunerii (1 p.).= 10 puncte

Notă!
Nu se punctează propozițiile fără sens.

         


