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                                            BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

a) 1p (0,50px2): Se acordă 0,50p pentru menționarea, în enunț, a trăsăturii personajului și 0,50p 

pentru citatul corespunzător. Se penalizează cu 0,10p fiecare greșeală de ortografie, de 

punctuație sau de exprimare. 

 Variante de răspuns: 

• Bunica Safta este o femeie frumoasă și la o vârstă înaintată, așa cum reiese din 

pasajul: „Se mira toată lumea cum a putut rămâne aşa de subţire şi frumoasă, şi acum, 

la bătrânețe.”  

• Având grijă de o mulțime de nepoți și copii din vecini, bunica Safta se dovedește o 

persoană sufletistă/inimoasă/generoasă: „la rugămintea lor, bunica Safta îi lua sub 

ocrotirea ei şi pe aceştia.” 

b) 1p (0,25px4): uscățivă- slabă, subțire, uscată, sfrijită, slăbănoagă 

                            se liniștea- se calma, se domolea, se potolea, se însenina, se astâmpăra 

                            iute- rapidă, vioaie, sprintenă, nestăpânită, aprigă 

                            puzderie- mulțime, droaie, grămadă, aglomerare, noian 

c) 1p (0,10px10): îm-pli-nea, șap-te-zeci, ne-o-dih-ni-tă, iz-buc-nea. 

d) 1p (0,25px4): - M-ai chemat? 

                       Am aflat c-a trecut pe aici. 

                       Fetița ia o carte din bibliotecă. 

                       Copiii sar coarda. 

e) 1 (0,10px6= 0,60p; 0,40p- propoziția dezvoltată cu cele două cuvinte) 

                    numerale: zece, șaptezeci și cinci, cinci, patru, trei, o (fată) etc. 

                    adjective: înaltă, uscățivă, neodihnită, subțire, frumoasă etc. 

                    substantive proprii: Safta, Sfântă-Maria 

                    Bunica Safta avea șaptezeci și cinci de ani. 

f) 1(0,25px4): era- substantiv comun (0,10p): Sunt pasionat de era dinozaurilor. (0,15p) 

                          ei- pronume personal (0,10p):  I-am întâlnit pe ei în curtea școlii. (0,15p) 

                          dar- substantiv comun (0,10p): Bunica a primit un dar de ziua ei. (0,15p) 

                          -i- verb (0,10p): Nu-i bine cum procedezi. (0,15p) 

g) 1p (0,25px4): eu- pronume personal  

                             lumea- substantiv comun 

h) 1p (0,20px5): În fragment sunt patru propoziții. (0,20p) 

                             Predicatele sunt: se dumerea, vedea, lua, punea. (0,80p) 

i) 1p: Feciorii și fata nu aveau./ Nu aveau. 

            

 

 Notă: Se acordă 1p din oficiu. 

 
 


