Concursul „Micii alecsandrişti”
Ediţia din 2022
Varianta a II-a
Barem de corectare şi notare
Subiectul I (50 de puncte)
1. Exemplificarea unui cuvânt cu înțeles asemănător (sinonim) și a unui cuvânt cu înțeles opus (antonim)
pentru fiecare dintre termenii dați, de exemplu: s-a redeșteptat – a reînviat etc. (sinonim), s-a stins etc.
(antonim); liniștită – calmă etc. (sinonim), agitată etc. (antonim) ........................................ 10 puncte (2.5p.x4)
2. Construirea corectă a celor două enunţuri, de exemplu: Ceea ce duc e prea greu pentru un copil. și Pici
oare de somn în dimineața aceasta?. ....................................................................................... 10 puncte (5p.x2)
- scrierea diferită a celor două structuri în enunțuri .................................................................... 8 puncte (4p.x2)
- corectitudinea logică și gramaticală a enunțurilor .................................................................... 2 puncte (1p.x2)
3. Alcătuirea corectă a propoziției, de exemplu: Copilăria s-a petrecut în orășelul de pe muntele înalt.
…………………....................................................................................................................................10 puncte
- alcătuirea unei propoziții despre copilărie .............................................................................................. 1 punct
- alcătuirea unei propoziții care să conțină cel puțin 5 termeni ................................................................. 1 punct
- exemplificarea adecvată a verbului la timpul trecut, a cuvântului înrudit ca formă și ca înțeles (din aceeași
familie de cuvinte) cu termenul oraș și a adjectivului de genul masculin. ............................ 6 puncte (2p.x3)
- corectitudinea gramaticală și logica enunțului ...................................................................................... 2 puncte
(Punctajul pentru corectitudinea gramaticală și logica enunțului se va acorda doar dacă propoziția construită
este despre copilărie.)
4. Stabilirea caracterului adevărat sau fals al enunțurilor: .................................................................... 10 puncte
a) F ............................................................................................................................................ 2,5 puncte
b) F ........................................................................................................................................... 2,5 puncte
c) F ............................................................................................................................................ 2,5 puncte
d) A ........................................................................................................................................... 2,5 puncte
5. Explicarea corectă, clară şi nuanţată a fragmentului, evidenţierea semnificaţiei acestuia, formularea corectă
şi expresivă, respectând normele de ortografie şi de punctuaţie ........................................................... 10 puncte
- Explicarea corectă, clară a fragmentului, cu încercare de evidenţiere a semnificaţiei acestuia, formularea
corectă, respectând normele de ortografie şi de punctuaţie ..................................................................... 8 puncte
- Explicarea parţial corectă a fragmentului, simpla referire la conţinutul acestuia, formulare corectă, respectând
normele de ortografie şi de punctuaţie ..................................................................................................... 5 puncte
- Simpla încercare de explicare, într-o formulare ambiguă, enunţ cu greşeli de ortografie şi de punctuaţie
.................................................................................................................................................................... 1 punct
Subiectul al II-lea (40 de puncte)
A. Conţinut (26 de puncte):
− includerea secvenței date la începutul compunerii .............................................................................. 2 puncte
− prezenţa elementelor specifice povestirii (povestitor, personaje, succesiunea evenimentelor, logica
acțiunilor, folosirea timpurilor verbale potrivite, utilizarea conectorilor pentru înlănțuirea evenimentelor,
situarea acțiunii în timp și în spațiu) ......................................................................................... (8x 1p.) 8 puncte
− dezvoltarea originală şi convingătoare a temei, în acord cu situaţia imaginată .................................. 8 puncte
• respectarea temei ............................................................................................................. 2 puncte
• imaginarea unor întâmplări deosebite și convingătoare (prezentarea unor întâmplări deosebite
și convingătoare - 3p./ prezentarea unor întâmplări obișnuite - 1p.)............................... 3 puncte
• construirea unor personaje adecvate temei (realizarea unor personaje coerente în acord cu tema
- 3p. / realizarea schematică și neconvingătoare a unor personaje - 1p.) ....................... 3 puncte

− corelarea conținutului compunerii cu titlul dat.................................................................................... 8 puncte
• formularea unui titlu ....................................................................................................... 2 puncte
• punerea în corespondență a conținutului cu titlul (corespondență totală între titlu și compunere
- 6p., corespondență parțială între titlu și compunere - 3p., simpla încercare de realizare a unei
corespondențe între titlu și compunere - 1p.) ................................................................. 6 puncte
B. Redactare (14 puncte)
− Respectarea structurii unei compuneri (introducere, cuprins, încheiere) ............................... (3x1p.) 3 puncte
− Registrul stilistic adecvat şi calitatea exprimării (vocabular variat, stil adecvat și expresiv, construcția
coerentă a enunțurilor - în totalitate - 4p./ parțial - 2p./ vocabular monoton, stil inexpresiv, construcții
incoerente - 0p.)....................................................................................................................................... 4 puncte
− Respectarea normelor de ortografie (0-1 greșeli - 4p., 2 greșeli - 3p., 3 greșeli - 2p., 4 greșeli - 1p., mai mult
de 5 greșeli - 0p.). ................................................................................................................................... 4 puncte
− Respectarea normelor de punctuaţie (0-2 greșeli - 3p., 3 greșeli - 2p., 4 greșeli - 1p., mai mult de 4
greșeli 0p.)..................................................................................................................................... 3 puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu.

