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Varianta 1

Se acordă 10 puncte din oficiu.
A. (55 de puncte)
1. câte 1 punct pentru indicarea corectă a antonimelor cuvintelor (spre exemplu: străină-cunoscută, să alegi-să
eviţi, întâlnesc-se feresc, vor umple-vor goli) ;
4x1p. = 4 puncte
2. transcrierea corectă a grupului de cuvinte (spre exemplu: “Uite sofaua: ţi-o dăruiesc.”)
4 puncte
3. câte un punct pentru fiecare precizare corectă a numărului de litere/ sunete (ceaţă – 5 litere, 4 sunete; cineva6 litere, 6 sunete; ei- 2 litere, 3 sunete; existenţă-9 litere, 10 sunete) ;
8x1p. = 8 puncte.
4. construirea propoziţiei după schema dată
8 puncte
5. câte 1 punct pentru precizarea corectă a părţilor de propoziţie (venea-predicat, galbenă-atribut, siluetacomplement, catifea-atribut, odăi-complement)
5x1p. = 5 puncte
câte 1 punct pentru precizarea corectă a părţilor de vorbire (venea-verb, galbenă-adjectiv, silueta-substantiv,
catifea-substantiv, odăi-substantiv)
5x1p. = 5 puncte
6. formularea în enunţ a ideii principale din primul alineat
10 puncte
7. explicarea corectă şi coerentă a mesajului fragmentului dat 10 puncte. /Explicarea corectă, dar incoerentă a
mesajului fragmentului dat 6 p./Explicarea ezitantă a mesajului fragmentului dat 3 p./ Încercare de explicare 1
p.
Respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct.

B. (35 de puncte)






precizarea titlului 2p.; precizarea autorului cărții 1p.
3 puncte
prezentarea fiecărei caracteristici a cărţii 5p.;
2x5p.= 10 puncte
prezentarea nuanţată/detaliată a fiecărui argument prin care se justifică alegerea cărţii 5p./prezentarea schematică
a fiecărui argument prin care se justifică alegerea cărţii 2p. ;
2x5p.=10 puncte



respectarea normelor de ortografie ( 1 greşeală – 5p., 2-3 greşeli - 3p., 4 greşeli – 0p.)
respectarea normelor de punctuaţie ( 1 greşeală – 5p., 2-3 greşeli - 3p., 4 greşeli – 0p.)



respectarea numărului de rânduri precizat în cerinţă.

5 puncte
5 puncte
2 puncte

