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Clasa a VIII -a
BAREM DE CORECTARE
Notă:

♦
♦

Pentru orice soluţie corectă, se acordă punctajul maxim corespunzător.
Nu se acordă fracţiuni de punct , dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului
indicat în barem.

Oficiu
(10p)
I.(20p) 1. (c) (4p); 2. (d) (4p); 3. (c) (4p); 4. (d) (4p); 5. (b) (4p);
II.(40p)
1) adjectic; substantiv (4p)
2) substantiv; ”am dat” (verb) (4p)
3) verb copulativ; verb auxiliar (4p)
4) subiect; complement direct (4p)
5) substantiv; pronume (4p)
6) nominativ; acuzativ (4p) 7) atribut
adjectival; atribut pronominal (4p)
8) predicat verbal; predicat nominal (4p)
9) circumstan ial de mod; ”comentează” (4p)
10) complement, fără caz;
nume predicativ, nominativ(4p)
SUBIECTUL III
1.a) (F) (1p); 1.b) (A) (1p); 1.c) (A) (1p); 1.d) (F) (1p)
2.a) A scris paisprezece pagini. (1p)
b) Am scris douăzeci şi unu de semne. (1p)
c) Are optsprezece exerciţii pentru ora de matematică. (1p)
d) A lucrat şaisprezece ore. (1p)
3. ve ted – tânăr (om), ve ted – verde (frunzi ) (2p)
4. De ex.: El este înfuriat. A fost un exerci iu obi nuit. (2p)
5. binevoitorului, florii-soarelui, bunei-cuviin e (3p)
SUBIECTUL IV
a) De ex. :
izvoarele suspină. Frunzele plopului suspină în vânt. (2p)
Dorm florile. i pădurile dorm când se lasă noaptea. (2p)
b). „(codrul) negru” = epitet (cromatc). (1p)
Codrul întunecat acoperă muntele. (1p)
”mândra (lună)” = epitet (personificator). (1p)
Mărea a lună se reflectă în lac. (1p)
c) De ex. : Cele patru strofe sunt impresionante pentru că ele creează o descriere a unui cadru feeric
de natură. (2p)
d) De ex. : Titlul (repetat în primul vers) sugerează un element din peisajul de noapte minunată
surprins . (2p)
e) De ex. : Cratima semnalează elidarea vocalei ”î” i păstrarea ritmului poeziei prin mic orarea
numărului de silabe (picior metric) (1p)
f) un îndemn. (1p)
g) verb (1p)

