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

               Clasa a VIII-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: nume predicativ exprimat prin substantiv – un pui; nume predicativ exprimat 

prin adjectiv – mai umezi, tristă, gol; nume predicativ exprimat prin adverb - adevărat. 
           (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte 

2. Exemple de răspuns: că nimeni nu-i voia răul – subordonată completivă directă; că o vede 
amestecându-se laolaltă cu toate animalele domestice – subordonată completivă indirectă (se 
admite şi nuanţa cauzală, dată fiind natura regentului); că poate se întoarce la doniţa cu lapte – 
subordonată completivă directă.               (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte 

3. Expansiunea corectă a atributului, pe principiul echivalenţei sensurilor, de exemplu: Să-i prind 
gâtul cenuşiu. → Să-i prind  gâtul/1 care era cenuşiu./2 (...care îmi părea cenuşiu, care mi se 
părea cenuşiu, pe care îl vedeam cenuşiu etc.): 2 p.;  precizarea a două modificări apărute în 
transformare, de exemplu: apariţia predicatului nominal era cenuşiu (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 circumstanţiale de cauză, pe principiul echivalenţei 
sensurilor, de exemplu: Fugind atât de sprinten (din cauza fugii atât de sprintene, pe motiv de a 
fugi atât de sprinten etc.): 2 p.; precizarea a două modificări apărute în transformare, de exemplu: 
transformarea verbului-predicat fugea în verb la un mod nepersonal, nepredicativ, gerunziul 
fugind (acesta preia funcţia sintactică a fostei subordonate, devenind complement circumstanţial 
de cauză în noua construcţie, dar păstrându-şi calitatea de regent al complementului 
circumstanţial de mod atât de sprinten) + eliminarea elementului de relaţie subordonator, 
conjuncţia subordonatoare fiindcă: 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 
,,-u” 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 sau cu mai mult de 2 greşeli de 
exprimare şi/ sau de ortografie:  2 p.).                    6 puncte  
B.  

6. Formularea ideii principale, de exemplu: Pădurarul aduce din codru un pui de căprioară speriat. 
(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 

7. Precizarea unei modalităţi/ a unui procedeu indirect de caracterizare a unui personaj, de exemplu: 
caracterizare prin intermediul numelui (,,Năluca”), pe baza relaţiei cu celelalte personaje/ a relaţiei 
om-animal (,,I-a dat cineva lapte astăzi?”) etc.                                           6 puncte 

8. Se acordă punctajul pentru explicaţia care conţine ideea de inadaptare a puiului de căprioară la 
condiţiile vieţii domestice (observaţia personajului-narator cu privire la condiţia de moment a 
puiului de căprioară; nostalgia libertăţii/ chemarea vieţii în sălbăticie etc.). (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 opiniei despre semnificaţiile sau despre mesajul 
fragmentului citat).  
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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 două caracteristici ale genului  dramatic/ ale operei dramatice  comedia: împǎrţirea 

textului în acte, scene/ tablouri, existenţa indicaţiilor scenice; dialogul dramatic; conflictul 
dramatic, aşezare specifică în paginǎ; întâmplări care stârnesc hazul; personajul comic; comicul 
de situaţie, de caracter şi de moravuri, de limbaj etc.                     (2 p. + 2 p.) 4 puncte 

2. Exemplificarea caracteristicilor pe baza operei alese/ a fragmentelor studiate. (Alegerea adecvatǎ 
a exemplelor pentru cele două caracteristici, cu explicaţii logice, nuanţate: 4 p.; alegerea adecvatǎ 
a exemplelor pentru cele două caracteristici, cu explicaţii sumare  sau alegerea adecvatǎ a 
exemplelor şi explicaţii logice, nuanţate, pentru o caracteristicǎ: 2 p.; alegerea exemplelor/ a 
exemplului pentru o caracteristicǎ, fără explicaţii sau cu explicaţie sumară/ inadecvată, cu 
improvizaţii etc.: 1 p.)                                                                                      4 puncte 

3. Prezentarea, pe scurt, a subiectului, prin referire la cel puţin două momente ale subiectului sau la 
scene reprezentative. (Prezentarea corectǎ, coerentǎ a subiectului, prin referire la cel puţin două 
momente ale subiectului sau la două scene reprezentative: 4 p.; prezentarea parţial corectǎ sau 
cu omiterea unei secvenţe reprezentative/ a unor întâmplări sau a unor situaţii: 2 p.; încercare de 
prezentare a secvenţelor reprezentative/ a întâmplărilor sau a situaţiilor, cu omisiuni/ improvizaţii 
etc.: 1 p.)                              4 puncte 

4. Prezentarea unui personaj, pe baza unui mijloc de caracterizare evident în text. (Precizarea 
locului personajului în conflictul dramatic şi a mijlocului de caracterizare; prezentarea unor 
trǎsǎturi ale personajului prin raportare la textul dat: 4 p.; precizarea mijlocului de caracterizare şi 
prezentarea sumară/ incompletă a unor trǎsǎturi ale personajului ales: 2 p.; încercarea de 
prezentare a unor trǎsǎturi ale personajului ales, fǎrǎ raportare la situaţii semnificative/ la celelalte 
personaje şi fǎrǎ precizarea unui mijloc de caracterizare, tendinţa 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.  


