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Teză cu subiect unic – Limba și literatura română 

Barem de corectare şi de notare - clasa a VI-a 

MODEL 

Subiectul I               (60 de puncte)  

A. Înțelegerea textului  

1. Menționarea a trei personaje din text care trăiesc diverse emoții/sentimente 2px3=6 puncte  

Exemplu de răspuns: Ursu, Dan, Lucia, Victor. 2px3=6p  

2. Numirea unei emoţii/a unui sentiment care se desprinde din secvența dată 6 puncte  

- numirea sentimentului: 4 puncte (de exemplu: Secvența dată sugerează tristețea celor care se despart.) 

- formularea răspunsului în enunţ: fără greșeli de redactare: 2 puncte, orice greșeală de redactare: 1 punct  

3. Precizarea motivului pentru care cireșarii se aflau singuri în apropierea vagonului 6 puncte  

- răspuns corect, formulat în enunţ, fără greşeli de punctuaţie şi/sau exprimare: 6 puncte  

- răspuns parţial corect, formulat în enunţ: 4 puncte - absenţa răspunsului: 0 puncte 

 4. Formularea unei idei principale 6 puncte  

- 6 puncte pentru ideea principală formulată corect; 4 puncte pentru ideea principală, cu 1-2 greşeli de 

exprimare şi/sau de punctuaţie; 2 puncte pentru încercare de formulare a unei idei principale/pentru formularea 

unei idei secundare.  
 

B. Elemente de construcție a comunicării  

1. Răspunsul corect: c)   4 puncte 

2. Indicarea modului şi a timpului verbului care îndeplinește funcția de predicat în secvenţa dată:  

- identificarea verbului care îndeplinește funcția de predicat: clătina 2 puncte  

- precizarea modului și a timpului: mod indicativ, timp imperfect; 2px2=4 puncte  

3. Identificarea corectă a celor două verbe: erau, aștepta – 1px2=2 puncte; Rescrierea secvenţei date, trecând 

verbele aflate la modul indicativ la modul condiţional-optativ, timpul perfect: Ei ar fi fost acolo toți, cu 

excepția lui Ionel, care i-ar fi așteptat pe malul mării pentru a-i antrena într-o nouă și fantastică aventură. 

2px2=4 puncte 6 puncte  

4. Transcrierea celor trei substantive comune articulate din secvenţa dată, precizând felul articolului: obiceiul: 

articol hotărât; sentimentele: articol hotărât; tristețea:  articol hotărât 2px3=6 puncte  

4. Precizarea felului și a cazului pronumelor indicate: se – pronume reflexiv, cazul acuzativ; lor – pronume 

personal, cazul genitiv; le – pronume personal, cazul acuzativ: 2px3=6 puncte 

5. Construirea unui enunţ care să conțină două substantive în cazul nominativ cu funcții sintactice diferite. 

4px2=8 puncte Exemple de răspuns: Victor este prietenul meu.; Bunica a fost profesoară.  
 

Subiectul al II-lea           (30 de puncte)  

Pentru conţinut: 18  puncte  

- crearea tiparului textual narativ: în totalitate: 10 puncte; parţial: 5 puncte  

- integrarea unei secvenţe descriptive : 5 puncte  

- respectarea părţilor componente ale unei compuneri: 3 puncte; claritatea exprimării: 1 punct; coerenţa ideilor: 

1 punct  

Pentru redactare: 12 puncte - respectarea normelor de scriere: 0-1 greşeli: 4 puncte; 1-2 greşeli: 2 puncte; 2-

3 greşeli: 1 punct; mai mult de 3 greşeli: 0 puncte; - respectarea normelor de punctuaţie: 0-1 greşeli: 4 puncte; 

1-2 greşeli: 2 puncte; 2-3 greşeli: 1 punct; mai mult de 3 greşeli: 0 puncte; - folosirea limbii române literare: 1 

punct; - proprietatea termenilor: 1 punct; lizibilitate: 1 punct; aspectul lucrării: 1 punct. 

 

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 100 de cuvinte şi 

dezvoltă subiectul propus 
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