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Teza cu subiect unic, semestrul al II-lea, 2021-2022  

Limba și literatura română– clasa a V-a  

Barem de corectare și de notare – Model 

 

• Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.   

• Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare. 
 

Subiectul I                                                                                                                            60 de puncte 

1. câte 3 puncte pentru precizarea fiecărui personaj (de exemplu: Peter, Susan): 6 puncte (3p×2) 

2. 5 puncte pentru precizarea ținutului (Narnia); 1 punct pentru formularea răspunsului în enunț: 6 puncte                                             

3. 6 puncte pentru formularea corectă a enunțului; formulare parțial corectă: 3p. - 6 puncte 

4. 1 punct pentru enunț; 5 puncte pentru răspuns (de exemplu: Copiii au povestit despre aventura lor unei 

persoane foarte înțelepte. ) 6 puncte 

5. câte 2 puncte pentru notarea fiecărui sinonim (de exemplu: șifoner=dulap; clipă= moment; fermecat= 

vrăjit;)- 6 puncte (2p×3)                                                                                                                                           

6. câte 3 puncte pentru fiecare tip de cuvânt cerut ( de exemplu: monosilabic – timp ; plurisilabic - 

aventură)  - 6 puncte (3p×2) 

7. Specificarea corectă a numărului de litere/ sunete: niciodată – 9 litere, 8 sunete; deschis – 7 litere, 6 

sunete - 6 puncte (3p×2, 1,5x 4) 

8. Selectarea corectă a două atribute - 6 puncte (3p×2) 

9. câte 2 puncte pentru precizarea timpurilor verbale: ( au deschis - perfect compus; domneau -  imperfect; 

fuseseră – mai-mult-ca-perfectul) - 6 puncte (2p×3) 

10. câte 2 puncte pentru rescrierea structurii, câte 2 puncte pentru fiecare verb folosit la timpul perfect 

simplu: Cât timp stătură în Narnia, li s-a părut că domniră acolo de mulți ani. - 6 puncte (2p×3) 
 

Subiectul al II-lea                                                                                                             30 de puncte 

A. Conținut: 18 puncte 

      - adecvarea conținutului la cerință, prin prezentarea acțiunii, respectând succesiunea logică și 

cronologică - 8p; adecvarea conținutului la cerință,  prin lipsa succesiunii logice și cronologice- 4p; 

neadecvarea conținutului la cerință și nerespectarea logicii evenimentelor – 2p;  

- respectarea structurii unui text narativ (introducere, cuprins, încheiere)                 -  4p;  

- precizarea locului și a timpului acțiunii - 4p; precizarea doar a locului/timpului – 2p; lipsa precizării 

locului și a timpului- 0p;  

- inserarea personajelor din textul citat - 2p (0,5pX4). 
 

B. Redactare: 12 puncte 

      - ortografie – 3p (0-3 greșeli), 2p (3-6 greșeli), 1p (cel mult 10 greșeli);  

      - punctuație – 3p (0-3 greșeli), 2p (3-6 greșeli), 1p (cel mult 10 greșeli);  

- registru de comunicare adaptat la situația dată – 2p; registru de comunicare parțial adaptat – 1p;  

- unitatea compoziției – 1p; coerența textului – 2p/1p; lizibilitate – 1p.  
 

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 50 de cuvinte și 

dezvoltă subiectul propus. 
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