
 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
 Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 
_________________________________________________________________________________ 

Limba şi literatura română                                                                             Varianta 2  
Clasa a VIII-a  
 

1

               Teza cu subiect unic pe semestrul al II-lea  
  Limba şi literatura română 

               Clasa a VIII-a       
                  Varianta 2 

     Barem de corectare şi de notare 
 
      Notă! Se acordă acelaşi punctaj pentru răspunsurile redactate în spiritul soluţiilor din 
barem. 
 

Subiectul I (60 de puncte) 
 

A.  
1. Exemple de răspuns: nume predicativ – totuna; subiect – cineva, el, d-voastră, eu; complement 

circumstanţial de mod – ca fraţii.               (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte 
2. Exemple de răspuns: cu care nu trăiesc de ieri, de alaltăieri – subordonată atributivă; că ar fi 

rămas el prefect aici – subordonată completivă directă; unde nu e moral – subordonată 
circumstanţială de loc.                      (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte 

3. Expansiunea corectă a atributului, pe principiul echivalenţei sensurilor, de exemplu: o soţietate fără 
prinţipuri, care va să zică că nu le are → o soţietate/1 care nu are principii/2 va să zică că nu le are 
(...în care nu există principii, care nu se bazează pe principii etc.): 2 p.;  precizarea a două 
modificări apărute în transformare, de exemplu: apariţia predicatului verbal nu are (condiţie de 
existenţă a propoziţiei) + apariţia elementului de relaţie subordonator, pronumele relativ care 
(condiţie a statutului de subordonată): 2 p. + 2 p.                 6 puncte 

4. Contragerea corectă a subordonatei subiective, pe principiul echivalenţei sensurilor, de exemplu: 
a veni cineva (venirea cuiva...): 2 p.; precizarea a două modificări apărute în transformare, de 
exemplu: eliminarea elementului de relaţie subordonator/ a conjuncţiei subordonatoare + 
transformarea verbului-predicat vede în verb la infinitiv/ în substantiv provenit din infinitivul lung/ 
în infinitiv lung substantivizat etc. (acesta preia funcţia sintactică a fostei subordonate, devenind 
subiect în noua construcţie) + menţinerea vechiului subiect cineva/ transformarea fostului subiect 
cineva în atributul pronominal cuiva etc.: 2 p. + 2 p.                                                        6 puncte  

5. Motivarea folosirii cratimei în structura dată, de exemplu: cratima, semn de ortografie, leagă două 
cuvinte diferite, pronunţate legat datorită ritmului rapid al vorbirii (fonetic, indică eliminarea vocalei 
,,-î” şi dispariţia unei silabe...; morfologic, marchează despărţirea a două părţi de vorbire 
diferite...) (Motivarea corectă şi nuanţată a folosirii cratimei: 6 p.; motivarea parţial corectă sub 
aspect logic şi/ sau  ortografic: 4 p.; încercare de motivare, cu mai mult de 2 greşeli de exprimare 
şi/ sau de ortografie:  2 p.).                       6 puncte  
B.  

6. Precizarea a două trăsături care să justifice faptul că textul dat aparţine unei comedii, de 
exemplu: provoacarea râsului prin surprinderea unor moravuri, a unor tipuri umane sau a unor 
situaţii neaşteptate; prezenţa personajelor comice; forme ale comicului: de situaţie, de caracter şi 
de moravuri, de limbaj etc. (Precizare corectă/ logică a fiecărei trăsături: 3 p. + 3 p.; precizare 
parţial corectă sub aspect logic şi/ sau  ortografic: 2 p. + 2 p.; precizare parţial corectă, cu mai 
mult de 2 greşeli de exprimare şi/ sau de ortografie sau referirea doar la condiţia de operă 
dramatică, fără identificarea unor trăsături proprii comediei:  1 p. + 1 p.)     6 puncte 

7. Menţionarea unei modalităţi/ a unui procedeu indirect de caracterizare a unui personaj, de 
exemplu: prin vorbire/ limbaj (,,endepandent”, ,,la dreptul vorbind”, ,,soţietate fără prinţipuri” etc.), 
pe baza relaţiei cu celelalte personaje (de exemplu: Trahanache îşi exprimă deplina încredere în 
Tipătescu şi în Zoe etc.), prin numele generice (Trahanache, Joiţica, Farfuridi, amicul Fănică) etc. 

    6 puncte 
8. Se acordă punctajul pentru explicaţia care conţine ideea de nemulţumire a lui Trahanache faţă de 

atitudinea lui Farfuridi/ reproşul adresat unui membru al partidului care nu înţelege ,,politica” etc. 
(replica este şi un mijloc de caracterizare a personajului). (Formulare corectă, nuanţată: 6 p.; 
formulare parţial corectă sub aspect logic şi/ sau  ortografic: 4 p.; formulare parţial corectă, cu mai 
mult de 2 greşeli de exprimare şi/ sau de ortografie:  2 p.)                           6 puncte 
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C.  
  C.1. Conţinutul compunerii (exprimarea opiniei despre semnificaţiile sau despre mesajul 
fragmentului citat).  
1. Structura specifică tipului de text redactat: 
- formularea clară a opiniei, prin raportare la ideile textului/ la cerinţa dată: 2 p.; formulare confuză, 

schematică: 1 p.                       2 puncte 
2. Conţinutul şi stilul compunerii: 
- motivarea  prin exemplificări/  explicaţii  clare  în directă relaţie cu opinia exprimată – adecvată 

contextului: 2 p./ parţial adecvată: 1 p.; 
- organizarea ideilor în scris (stil adecvat, claritatea şi coerenţa ideilor, echilibru între componente: 

opinie - motivare, dispunerea paragrafelor) - adecvată contextului: 2 p./ parţial adecvată: 1 p.; 
- utilizarea mijoacelor lingvistice necesare motivării (verbe de opinie, organizatori/ conectori textuali 

care desemnează raporturi de analogie, de asemănare, de alternanţă, de opoziţie, de cauzalitate 
etc.) – adecvată contextului: 2 p./ parţial adecvată: 1 p.               6 puncte 

C.2. Redactare (Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie să se încadreze în limita 
de spaţiu cerută.)  

- corectitudinea exprimării: 2 p.(0-1 greşeli: 2 p.; 2 greşeli: 1 p.; 3 sau mai multe greşeli: 0 p.); 
- ortografia şi punctuaţia: 2 p. (0-2 greşeli: 2 p.; 3 greşeli: 1 p.; 4 sau mai multe greşeli: 0 p.).   

    4 puncte 
Subiectul al II-lea (30 de puncte)  

 
A. Conţinutul compunerii  

 
1. Precizarea a patru caracteristici ale genului epic/ ale operei epice, de exemplu: naratorul, acţiunea, 

conflictele, personajele, naraţiunea ca mod principal de expunere, momentele subiectului etc.  
                      (1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p.) 4 puncte 

2. Exemplificarea caracteristicilor, pe baza operei alese/ a fragmentelor studiate. (Exemplificarea 
celor patru caracteristici, fie distinct, fie pe parcursul compunerii; alegerea potrivită a exemplelor 
pentru fiecare caracteristică luată în discuţie, în acord cu textul ales: 4 p.; exemplificarea a trei  
caracteristici, fie distinct, fie pe parcursul compunerii; alegerea potrivită a exemplelor pentru fiecare 
caracteristică luată în discuţie, în acord cu textul ales: 3 p.; exemplificarea a două caracteristici, fie 
distinct, fie pe parcursul compunerii; alegerea potrivită a exemplelor pentru fiecare caracteristică luată 
în discuţie, în acord cu textul ales: 2 p.; alegerea exemplelor/ a exemplului pentru o caracteristicǎ, 
indiferent de nivelul explicǎrii: 1 p.)                    4 puncte 

3. Prezentarea, pe scurt, a subiectului, prin referire la două momente ale subiectului sau la două episoade/ la 
două situaţii reprezentative. (Prezentarea corectǎ, coerentǎ a celor două momente ale subiectului/ a 
celor două episoade/ două situaţii reprezentative: 4 p.; prezentarea corectǎ, coerentǎ a unui moment 
al subiectului/ episod/ situaţie reprezentativă şi prezentarea parţial corectă, coerentă a celuilalt moment/ 
episod...: 3 p.; prezentarea corectǎ, coerentǎ a unui moment al subiectului/ a unui episod/ situaţie 
reprezentativă: 2 p.; încercare de prezentare a unui moment al subiectului/ a unui episod/ a unei 
situaţii, cu omisiuni/ improvizaţii etc.: 1 p.)                4 puncte 

4. Prezentarea, pe scurt, a unui personaj din romanul studiat/  din fragmentele studiate. 
(Prezentarea, pe scurt, a personajului, spre exemplu, prin stabilirea principalelor modalităţi de 
caracterizare, prin identificarea şi ilustrarea adecvată/ sintetică a principalelor trăsături fizice şi/ 
sau morale, prin exprimarea unei/ unor opinii asupra semnificaţiei comportamentului său etc.: 4 p.; 
prezentarea sumară/ incompletă a personajului, cu axare pe identificarea şi ilustrarea principalei 
trăsături morale/ de caracter: 3 p.; prezentarea sumară/ incompletă a personajului, la nivelul 
afirmaţiilor nedublate de comentarii/ exemplificări/ diferite forme de motivare etc.: 2 p.; încercarea 
de prezentare a personajului, dar cu explicaţii de circumstanţă, cu improvizaţii sau cu tendinţă 
evidentă de povestire a faptelor/ a situaţiilor etc.: 1 p.)                       4 puncte 
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B.  Redactare (Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie să aibă cel puţin 20 de rânduri 
scrise.)  
5. Unitatea compoziţiei şi coerenţa textului. (Unitatea compoziţiei: 1 p.; coerenţa textului – în 

totalitate: 2 p./ parţial: 1 p.)                                                                     3 puncte 
6. Registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului compunerii.  
                                 (1 p. + 1 p. + 1 p.) 3 puncte 
7. Ortografia. (0 greşeli: 3 p.; 1 greşeală: 2 p.; 2- 3 greşeli: 1 p.; 4 sau mai multe greşeli: 0 p.)      3 puncte 
8. Punctuaţia. (0-1 greşeli: 3 p.; 2 greşeli: 2 p.; 3 greşeli: 1 p.; 4 sau mai multe greşeli: 0 p.)3 puncte 
9. Aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea.                      (1 p. + 1 p.) 2 puncte 
 
 NOTĂ! Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se obţine prin împărţirea la 10 a 
punctajului obţinut de elev.  


