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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. Soluție Punctaj 
1. ● tehnico-științific. Răspuns corect 

– 1 punct 
2. ● poezia aparține genului liric; 

● face parte din stilul funcțional beletristic (literar); 
● în versul Și se-nalță, încet, încet, apare repetiția ca figură de stil. 

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

3. Cu bucăţele mici se prind peşti mari. 

  Buturuga mică  răstoarnă carul  mare. 

  Prietenii  adevărați  la nevoie se cunosc. 

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

4.  
Anul acesta merele s-au / sau copt mai devreme. 
                                  ●     ○ 

1 răspuns 
corect  
– 1 punct 

5. ● În luna mai m-ai chemat să mergem la munte, dar mai sunt multe luni până 
atunci. 

Răspuns corect 
– 1 punct 

6. ● numai substantive Răspuns corect 
– 1 punct 

7. ● rezolvă Răspuns corect 
–1 punct 

8. ● sinonime Răspuns corect 
– 1 punct 

9. ● plopi; i – ma – gi – na – ți – e; vo – iau; îm – pă – ră – ți – e.  Răspuns corect 
– 1 punct 

10. ● pronume posesiv Răspuns corect 
– 1 punct  

11. Caietul Mariei se găsește în ghiozdan. 
     ○           ●                               ○ 

Răspuns corect 
– 1 punct 

12. ● basma Răspuns corect 
– 1 punct  

13.  
 
 
 
 
 
 

 gz cs 
excursie ○ ● 
examen ● ○ 
Alexandru ○ ● 
fix ○ ● 

Răspuns corect 
– 1 punct 



14. Cine își ajută semenii  merită prețuire.   subiectivă  

Niciodată nu am înțeles cum apare norocul. completivă directă 

El este mândru de ce a realizat.  completivă indirectă  

Aceasta este problema care ne frământă pe toți. atributivă 

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

15. 
 

 Amintiri din 
copilărie 

Nunta 
Zamfirei Cameleonul Basm 

sângeros 
Anton P. Cehov ○ ○ ● ○ 
Desanka 
Maksimović ○ ○  ● 

Ion Creangă ● ○ ○ ○ 
George Coșbuc ○ ● ○ ○ 

Răspuns corect 
– 1 punct 

16. ● genul epic Răspuns corect 
– 1 punct 

17. ● portret fizic Răspuns corect 
– 1 punct 

18. biografie / autobiografie / jurnal 
        ○                ●               ○ 

Răspuns corect 
– 1 punct  

19. ● hiperbola 
● epitetul 
● comparația 

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

20. Fragmentul este luat din nuvela Proștii scrisă de Liviu Rebreanu. 
Personajul principal se numește Nicolae Tabără. 

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

 
1. Nu se ia în considerare răspunsul care este scris doar cu creionul. 
2. Nu se ia în considerare răspunsul corectat sau şters.  
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, doar dacă în exerciţiu 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 dreptul răspunsului a fost bifată, sau tăiată, dar trebuia să fie înconjurată). 
7. În exercițiile în care sunt oferite răspunsurile, elevul va primi 0 puncte încât pe lângă 
răspunsul corect a însemnat și alt răspuns care este incorect. 
 


