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

                Clasa a VII-a       
                  Varianta 11  

   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: tot, mai, (mai) insistent, domol.         (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte 
2. Exemple de răspuns: (de) ce – pronume interogativ (precedat de prepoziţie),  noi – pronume 

personal, nicio – adjectiv pronominal negativ.           (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte 
3. Exemple de răspuns: Două au venit la film mai devreme. Le-am văzut pe cele două.       6 puncte 
4. Exemple de răspuns: predicate verbale – am invitat, pare rău, n-au venit.  

           (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte  
5. Motivarea folosirii virgulei în structura dată, de exemplu: marchează/ indică ordinea într-o 

enumeraţie/ juxtapunerea etc.                         6 puncte  
B.  

6. Precizarea modului principal de expunere, frecvent folosit în fragment: dialogul.   6 puncte 
7. Transcrierea fragmentului în care este sugerată o trăsătură morală a personajului Maria, de 

exemplu: noi n-avem nicio putere.                                    6 puncte 
8. Formularea ideii principale din fragmentul marcat cu chenar, de exemplu: Maria este de acord cu 

prietena sa, remarcând însă faptul că opiniile lor nu îi vor influenţa pe autorii romanelor de 
aventuri. (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 
C.  
C.1. Conţinutul compunerii (exprimarea şi motivarea opiniei despre ideea personajului Ioana).  

1. Structura specifică tipului de text redactat: 
- formularea clară a opiniei, prin raportare la ideea Ioanei/ 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, însoţită de exemple, a două mijloace de caracterizare, de exemplu: mijloace directe 

(caracterizare efectuată de către narator, de alte personaje, prin autocaracterizare/ autoportret) şi/ sau 
indirecte (caracterizare desprinsă din gânduri, fapte, atitudini, comportament, din vorbire, din relaţiile 
cu alte personaje, din mediul în care personajul este situat, din nume etc.)      (2 p. + 2 p.) 4 puncte 

2. Numirea a patru trăsături ale personajului.                                          (1 p. + 1 p. + 1 p. + 1p.) 4 puncte 
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3. Ilustrarea trăsăturilor, prin citate comentate sau prin referire la întâmplări/ la situaţii semnificative 
(Alegerea adecvatǎ a exemplelor pentru cele patru trăsături, cu explicaţii logice, nuanţate: 4 p.; 
alegerea adecvatǎ a exemplelor pentru trei trăsături, cu explicaţii logice/ nuanţate: 3 p.; alegerea 
adecvatǎ a exemplelor şi explicaţii logice, nuanţate, pentru două trăsături: 2 p.; alegerea 
exemplelor/ a exemplului pentru o trăsătură: 1 p.)                                        4 puncte 

4. Prezentarea relaţiei dintre personajul preferat şi un alt personaj al baladei. (Prezentarea nuanţată, 
logică a relaţiei dintre cele două personaje, avându-se în vedere modelul: situaţia iniţială– 
evoluţia/ transformarea-situaţia finală: 4 p.;  prezentarea sumară a relaţiei, fără încadrarea într-o 
schemă logică: 2 p.; încercarea de prezentare a relaţiei, tendinţă de rezumare a textului, 
improvizaţii etc.: 1 p.)                       4 puncte 

 
B.  Redactare (Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie să se încadreze în limita de 

spaţiu cerută.)  
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.  


