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SUBIECT (90 p)  

Citește cu atenție: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Pornind de la introducerea de mai sus, scrie un text creativ (o compunere)  de 15-20 de 

rânduri în care să prezinți o întâmplare imaginară la care participi. Scrie pe foaia de concurs 

introducerea de mai sus.  

În textul tău (compunerea ta) vei include, în ordinea pe care o dorești, și următoarele structuri: 

 expresii: timpul nu se oprește, cunună de steluțe argintii, căciuli albe de postav; 

 ortograme: iau, i-au, sa, s-a; 

 cuvinte cu sens asemănător pentru: tremură, lin. 

 un cuvânt înrudit cu termenul „noapte”. 

 

Pentru a obține punctajul maxim, trebuie să ai în vedere următoarele aspecte:                                  

- construirea logică a  textului, respectând părţile unui text creativ  (unei compuneri); 

- exprimarea clară și expresivă a ideii indicate;                                                                                               

- prezentarea unei întâmplări inedite;                                                                    

- includerea structurilor date și identificarea lor prin subliniere;                           

- stabilirea unui titlu sugestiv;     

- expresivitatea, vocabularul;      

- coerența textului;     

- creativitate și originalitate;                                                                                                                

- așezarea în pagină, ortografia și punctuația;  

- încadrarea compunerii în numărul de rânduri. 

 

 

Notă:    Timp de lucru: 90 minute.             

  Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 

 

Mă ridic din pat și mă îndrept spre geam. 

Încerc să-mi deschid ochii, dar lumina de afară e 

prea puternică. Ce iarnă frumoasă! 

..........................................................................  
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Barem de notare 
 

 

Subiect: 60p 

a) construirea logică a  textului, respectând părţile unei compuneri;         6/3p 

b) exprimarea clară și expresivă a ideii indicate;                                      6/4/2p 

c) prezentarea unei întâmplări inedite;                                                      8/6/2p 

d) includerea structurilor date                                                                  30p (3p/ structură)  

(tremură = dârdâie, se înfioară, tresare, vibrează, se cutremură, se zguduie);  

(lin = domol, liniștit, potolit, calm, molcom, ușor, încet, lent, neted, plat, întins)  

(noapte – înnoptat, înnoptare, a înnopta, nopticică, nocturn) 

Orice cuvânt care se încadrează cerinței se va puncta corespunzător.   

Pentru neidentificarea prin subliniere a structurii, dar folosirea corectă, se acordă 1p/structură.  

e) stabilirea unui titlu sugestiv;                                             6/2p 

f) încadrarea compunerii în numărul de rânduri.                                      4/2p 

 

REDACTARE:  se vor primi 30 de puncte repartizate astfel:  

a) unitatea compoziţiei                               3p (1cuprins+1încheiere+1idei legate); 

b) expresivitatea, stilul şi vocabularul        8/6/3/1p; 

c) coerenţa textului                                     3/2/1p;  

d) ortografia                                               4p (0-1 greşeli-4p; 2-3 greşeli-2p; 4 greşeli-0p); 

e) punctuaţia                                              4p (0-1 greşeli-4p; 2-3 greşeli-2p; 4 greşeli-0p);  

f) aşezarea în pagină                                 3p (1 așezare în pagină+2 lizibilitate);  

g) creativitate şi originalitate                      5/3/1p. 

 

 

 

 
 


