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SUBIECT (90 p)  

Citește cu atenție versurile:  

 

Ninge-ncet de la amiază. 

Fulgii ca-ntr-o horă zboară. 

Iarna-n tronul ei se-aşază. 

E o zi frumoasă-afară. [...] 

                                                             (Zi de iarnă, de Emilia Plugaru) 

 

Eşti copilul care primești invitația inedită la Gala Iernii, festivitate ce se va desfășura în 

Regatul de Gheață.  

Scrie un text creativ (o compunere) de 20 - 25  de rânduri, ȋn care să-ţi imaginezi  aventura 

fantastică la care iei parte. Vei povesti la persoana I şi vei include ȋn compunerea ta următoarele 

structuri pe care le vei sublinia pe textul creat:  

- ,,ochi de lumină”; 

- ,,brațe-nalte”; 

- cuvintele ,,fi”  și  ,,fii”; 

- cuvinte cu sens asemănător pentru ,,zboară” și ,,încet”. 

 

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;                                                    

- folosirea povestirii la persoana I şi a descrierii;                                                    

- 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. 
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Barem de notare 

 

Subiect: 60p 

a) construirea logică a  textului, respectând părţile unei compuneri;       6/4/2 p 

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

c) folosirea povestirii la persoana I, a descrierii;                                      6/4/2 p 

d) prezentarea unei întâmplări inedite;                                                     12/6/2 p 

e) includerea structurilor date                                                                   18 (3p/ structură)  

(zboară = plutește, planează, gonește, fuge, aleargă)  

(încet = lin, domol, agale, liniștit, ușurel, temperat, moale, greoi, molcom, slab, lent, stins)  

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.                                     6/3p 

 

REDACTARE:  se vor primi 30 de puncte repartizate astfel:  

a) unitatea compoziţiei                               4p (1 introducere+1cuprins+1încheiere+1 idei 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                                 2p (1 așezare în pagină+1lizibilitate);  

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

 

Oficiu 10p 

 
 

 

 

 

 


