
COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” BACĂU – ADMITERE CLASA A V-A 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

la disciplina Limba și literatura română 

 

 

Subiectul I 

1. Câte 0,5 p pentru fiecare sinonim corect. (de exemplu: variantă/ posibilitate și obiecte etc.)  

 0,5 p x 2 = 1 p 

2. Câte 0,25 p pentru ilustrarea corectă, în contexte, a fiecărei omofoniei cuvintelor date. (de exemplu: 

Iar ai întârziat! / I-ar fi plăcut să primească o excursie drept cadou de ziua ei. / Pe covorul de nea se 

vedeau urmele săniilor. sau ’Nea Vasile, prietenul bunicului, a fost condus un tanc în război. / Ne-a 

fost tare dor de voi!                                                                0,25 p x 4 = 1 p 

3. Câte 0,25 p pentru fiecare răspuns corect. (de exemplu: a. trei / unu / doi etc.; b. intraseră; c. Călin 

/ Ilinca; d. trăgându-și / încercând / avertizându-i / a zbura etc.)                0,25 p x 4 = 1 p 

 

Subiectul al II-lea 

1. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-un enunț îngrijit). 

Răspuns posibil: Cei doi copii se numeau Călin și Ilinca și erau frați.  

2. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-un enunț îngrijit). 

Răspuns posibil: Cei doi copii se aflau în podul casei lor.  

3. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns în enunțuri îngrijite). Răspuns 

posibil: În timp ce rosteau descântecul și făceau piruete, în jurul celor doi copii lucrurile din pod au 

început să zboare și au fost atrase în cufăr cu o forță foarte puternică. Cufărul înghițea obiectele ca 

o gură de aspirator, iar mânerele îi tremurau de parcă era pregătit să plece de pe loc.  

 

Subiectul al III-lea 

Se acordă 2 p pentru conținut și 1 p pentru redactare, distribuite astfel:  

Conținut:  

- păstrarea personajelor: Călin și Ilinca – 0,25 p x 2 = 0,5 p; 

- prezentarea a ceea ce s-a întâmplat cu personajele în locul în care au ajuns – 1 p;   

- folosirea dialogului (cel puțin două replici) – 0,5 p. 

Redactare:  

- limbajul adecvat cerinței – 0,2 p; 

- construcția unor enunțuri echilibrate – 0,1 p; 

- structura corectă, cu respectarea părților unei compuneri – 0,1 p;  

- punctuația – 0,2 p;  

- ortografia – 0,2 p;  

- așezarea în pagină, lizibilitatea – 0,2 p.  

 

Se acordă 1 p din oficiu. 


