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ÎNDRUMĂRI PENTRU REALIZAREA NOTIFICĂRII 



Indicaţii pentru punctaj 
 
− La fiecare exerciţiu se poate obţine cel mult un punct.  
− Pentru fiecare răspuns care diferă de soluţia dată în Indicaţiile pentru punctaj, elevul primeşte 0 

puncte.  
− Elevul poate primi 0,5 puncte doar pentru acele exerciţii în care este astfel prevăzut în Indicaţii. 

Nr.ex. Soluția Punctajul la nivel de 
exercițiu 

1.  NU 
 

Răspuns corect –  
1 punct 

2.  
I.   – C 
II.  – A 
III. – B 

Răspuns corect –  
1 punct 

3.  

Textul aparține genului liric și ca specie este pastel. 
Rima este împerecheată, iar după numărul de versuri dintr-o 
strofă, acestea se numesc catrene. Poetul este încântat de 
personajul feminin din povești (numele) Ileana Cosânzeana. 

Răspuns corect –  
1 punct 

4.  

a) Creioanele acestea sunt ale mele. 
b) Trandafirii sunt ai voștri? 
c) Creionul este al tău? 
d) Cartea aceasta este a dumnealui? 

Răspuns corect –  
1 punct 

5.  îngâmfat, arogant, obraznic 
 

Răspuns corect –  
1 punct 

6.  

a) x.ilofon  
b) e.x..amen 
c) pi.x.  
d) ru.cs.ac  
e) o.x.igen 
f) Ale.cs.andri 

6 răspunsuri corecte –  
1 punct 
5 răspunsuri corecte –  
0,5 puncte 

7.  ● Petrică, ghiozdanul, spate 
 

Răspuns corect –  
1 punct 

8.  
dur noroc aprimi 
aspru,sever, soartă,ursită, a obține, a căpăta,  

 

Răspuns corect –  
1 punct 

9.  

1. promisiunea 
2. discuție  
3. disciplină 
4. tradiția 

4 răspunsuri corecte –  
1 punct 
3 răspunsuri corecte –  
0,5 puncte 

10.  

a) Eu voi mânca ciocolată. 
b) Tu erai mic. 
c) Voi ați fi vrut un pahar cu apă. 
d) Ei au avut multe teme. 

4 răspunsuri corecte –  
1 punct 
3 răspunsuri corecte –  
0,5 puncte 

11.  ● circumstanțială de timp Răspuns corect – 
1 punct 



12.  

 parte de vorbire felul părții de vorbire 
toți pronume nehotărât 
vin verb *** 
la prepoziție simplă 
școală substantiv comun 

 

4 răspunsuri complete –  
1 punct 
3 răspunsuri complete –  
0,5 puncte 
 

13.  

a) Propoziția principală este: Paracliserul știa de la nepoata 
Hagiului 
b) Predicatul propoziției a doua este: taie 
c) Propoziția a treia este: (că) ca să-i cârpească și după felul 
ei este o subordonată circumstanțială de scop 
d) Predicatul ultimei propoziții este: se cosesc 

5 răspunsuri corecte –  
1 punct 
4 răspunsuri corecte –  
0,5 puncte 
 

14.  NU, NU, DA, DA Răspuns corect –  
1 punct 

15.  ● strofă catren; 
● rimă încrucișată 

Răspuns corect –  
1 punct 

16.  moral Răspuns corect  – 
1 punct 

17.  

Jovan Sterija Popović – Tigva fandosită 
Vasile Alecsandri – Miezul iernei 
Ion Luca Caragiale – O scrisoare pierdută 
Mihai Eminescu – Crăiasa din povești 
Marin Sorescu – La ce latră Grivei 
Grigore Alexandrescu – Boul și vițelul 

6 răspunsuri exacte –  
1 punct  
5 răspunsuri exacte –  
0,5 puncte 

18.  1. liric 
2. epic 

Răspuns corect –  
1 punct 

19.  3, 2, 1 Răspuns corect –  
1 punct 

20.  
1. 1. F; 2. A; 3. F; 4. A; 5. F 
2. de înduioșare; 
    de tristețe 

Răspuns corect –  
1 punct 

 
1. Nu se ia în considerare răspunsul corectat sau şters.  
2. Nu se ia în considerare răspunsul care este scris doar cu creionul.  
3. Nu se ia în considerare răspunsul în care sunt folosite prescurtările (abrevierile), decât în cazul în 
care în exerciţii se verifică scrierea corectă a abrevierilor. 
4. Se acceptă în exercițiile de tip deschis răspunsul scris cu litere inițiale mari, sau mici, în afară de 
exercițiile în care se verifică regulile de ortografie în care se cere să întrebuințeze corect literele mari 
și mici. 
5. Se acceptă răspunsul scris cu litere de tipar, sau cu litere de mână, în cazul în care se cere ca 
răspunsul să fie scris cu un anumit fel de litere.  
6. Se acceptă răspunsul care este marcat clar, chiar şi dacă este dat în alt mod decât cel prevăzut (de 
exemplu, cuvântul, sau textul a fost înconjurat, iar răspunsul trebuia să fie subliniat; litera din faţa 
răspunsului a fost bifată, sau tăiată, dar trebuia să fie înconjurată). 


