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Clasa a IX-a

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

Subiectul I

Se evaluează realizarea unei scrisori amicale, în care sunt relatate fapte sau 
situaţii reale ori imaginare, cu valorificarea în expunere a unor elemente de 
cultură şi civilizaţie 

respectarea cerinţei (încadrarea în temă, număr de rânduri) ...................................... 6 puncte
 utilizarea adecvată contextual a formulelor specifice textului epistolar.............................4 puncte
 utilizarea adecvată în relatare a conectorilor logici şi temporali.........................................5 puncte
 originalitatea şi relevanţa aspectelor de cultură şi civilizaţie valorificate în 

discurs .............................................................................................................................5 puncte
 acurateţea exprimării, aplicarea corectă a normelor lexico-

gramaticale........................................................................................................... 8 puncte
 respectarea normelor ortografice şi de punctuaţie ................................................ 2 puncte

Total parţial: 30 puncte
Subiectul II. Se evaluează:

Competenţa de interacţiune în comunicare
 încadrarea în subiect (tema conversaţiei, loc-timp, personaje, relaţii 

între acestea) ................................................................................................ 12 puncte
 respectarea numărului de replici (8-10) specificat în cerinţă ............................ 3 puncte
 utilizarea elementelor specifice vorbirii dialogate (formule de iniţiere, 

menţinere şi încheiere a dialogului) ..................................................................5 puncte
 corectitudine lexico-gramaticală........................................................................8 puncte
 respectarea normelor de ortografie şi punctuaţie ..............................................2 puncte

Total partial: 30 puncte
Subiectul III

Se evaluează competenţa lingvistică, prin: 
 reconstituirea unor enunţuri lacunare inserând în contextele date unităţi 

lexicale adecvate contextului, prezentate în alegere multiplă (itemii 1 – 5) ....................10 puncte

(Pentru fiecare variantă de enunţ selectată adecvat contextului dat se acordă 2 
punct: 
5 enunţuri completate corect x 2 puncte = 10 puncte)

Total parţial: 10 puncte
Subiectul IV

Se evaluează receptarea mesajului unui text citit, prin:
 discriminarea între afirmaţii prezentate în alegere duală, selectând afirmaţia 

corespunzătoare conţinutul textului citit (itemii 1 – 10)....................................................... 20 puncte

(Pentru fiecare răspuns selectat adecvat la conţinutul textului dat se acordă 
câte 2 puncte: 10 afirmaţii selectate adecvat la conţinutul textului x 2 puncte  
= 20 puncte)

Total parţial: 20 puncte
Se acorda 10 puncte din oficiu. 

Total: 100 puncte


