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Citeste cu atentie textul urmator, apoi raspunde cerintelor formulate mai jos: 

A fost odată ca niciodată... 
Era odată un împărat puternic și mare și avea pe lângă palaturile sale o grădină frumoasă, bogată de

flori și meșteșugită nevoie mare! Așa grădină nu se mai văzuse până atunci, p-acolo. În fundul grădinei avea și
un măr care făcea mere de aur și, de când îl avea el, nu putuse să mănânce din pom mere coapte, căci, după ce
le vedea înflorind, crescând și pârguindu-se, venea oarecine noaptea și le fura, tocmai când erau să se coacă.

Toți paznicii din toată împărăția și cei mai aleși ostași, pe care îi pusese împăratul să păzească, n-au
putut să prinză pe hoți. În cele mai de pe urmă, veni fiul cel mai mare al împăratului și-i zise:

– Tată, am crescut în palaturile tale, m-am plimbat prin astă grădină de atâtea ori și am văzut roade
foarte frumoase în pomul din fundul grădinei, dar n-am putut gusta niciodată din ele; acum a dat în copt, dă-mi
voie ca nopțile astea să păzesc însumi, și să mă prinz că voi pune mâna pe acel tâlhar care ne jefuiește.

(Prâslea cel voinic și merele de aur)

Cerinte
Partea I (37 de puncte)
1. Precizează câte un sinonim (cuvânt cu același înțeles) pentru sensul din text al cuvintelor subliniate.

 (5 puncte)
2. Alcătuieste cate o propozitie in care cuvintele mare si care să aibă alte sensuri decat in text.  (5 puncte)
3a. Explică folosirea cratimei in structura: p-acolo.  (2 puncte)
3b. Precizează ce sunt, ca parte de vorbire, cele patru cuvinte subliniate in secventa: În cele mai de pe urmă,
veni fiul cel mai mare al împăratului și-i zise.        (4 X 2,5 puncte = 10 puncte)
4. Formulează, în câte un enunț, două idei principale din textul dat.  (5 puncte)
5. Interpretează, in 3-5 randuri, semnificatia secventei: o grădină frumoasă, bogată de flori și meșteșugită
nevoie mare! Așa grădină nu se mai văzuse până atunci...            (10 puncte)

Partea a II-a (38 de puncte)
Redactează  o  compunere  de  20-25  de  randuri,  in  care,  inspirandu-te  din  fragmentul  dat,  să  prezinti  o
intamplare petrecută intr-o zi de vară, al cărei protagonist să fie un supererou, respectand următoarele repere:
 – valorificarea originală a sugestiilor textului;            (10 puncte)
 – integrarea creativă a următoarelor două secvente extrase din fragment:            (10 puncte)

 meșteșugită nevoie mare;
 voi pune mâna pe acel tâlhar;             

 – imbinarea naratiunii (povestirii) cu descrierea, ca moduri de expunere;            (12 puncte)
 – alegerea unui titlu expresiv  (6 puncte)

NOTĂ! Vei primi 15 puncte pentru redactarea intregii lucrari, distribuite astfel: unitatea compozitiei,
coerenta  enunturilor  –  4  p.;  registrul  de  comunicare,  stilul  si  vocabularul  adecvate  continutului  –  3 p.;
ortografia  –  3  p.;  punctuatia  –  3  p.;  asezarea  corectă  a  textului  in  pagină,  lizibilitate  –  2  p.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. 

MULT SUCCES! 
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BAREM DE CORECTARE SI NOTARE

Partea I: 37 de puncte 

1. Indicarea corectă a celor două sinonime:     2,5 puncte X 2 = 5 puncte

2. Valorificarea corespunzătoare a sensurilor cuvintelor in enunturi:     2,5 puncte X 2 = 5 puncte

3a. Motivarea pertinentă a utilizării cratimei:             2 puncte

3b. Identificarea părților de vorbire:   2,5 puncte X 4 = 10 puncte

4. Alcătuirea celor două idei pricipale:

           2 puncte X 2 = 4 puncte + formularea ideilor în enunțuri: 0,5 puncte X 2 = 1 punct = 5 puncte

5. Interpretarea nuantată a secventei:         10 puncte

Interpretarea schematică:             7 puncte

Incercarea de interpretare:             5 puncte

Partea a II-a: 38 de puncte 

1. Valorificarea originală a sugestiilor textului:     10 puncte

2. Integrarea creativă a structurilor din text:      5 puncte X 2 = 10 puncte

Simpla integrare a structurilor:       2 puncte

3. Utilizarea narațiunii: 6 puncte si a descrierii: 6 puncte     12 puncte

4. Expresivitatea titlului:       6 puncte

Titlu banal, lipsit de originalitate:       2 puncte

Redactare: 15 puncte 

1. Unitatea compozitiei: 1 X 3 = 3 puncte; coerenta textului: 1 punct 

2. Ortografia: o abatere ortografică – 3 puncte; două abateri ortografice – 1 punct; 3 sau mai multe greseli – 0 
puncte 

3. Registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate in totalitate – 3 puncte; adecvare partială – 1 punct 

4. Punctuatie: o abatere – 3 puncte; două greseli – 1 punct; 3 sau mai multe greseli – 0 puncte 

5. Asezarea in pagină – 1 punct 

6. Lizibilitate – 1 punct

7. Oficiu: 10 puncte 


	
	

