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EVALUAREA NA ŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 

 
Anul şcolar 2014 – 2015 

 
Probă scris ă 

Limba şi literatura italian ă matern ă 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
Varianta 4 

 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit prin barem.  
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I 45 de puncte 
 
A. 1. câte 2 puncte pentru transcrierea corectă din fragmentul dat a oricărui cuvânt derivat cu 
prefix (de exemplu: rassicurata, irreale, ecc), a oricărui cuvânt derivat cu sufix (de exemplu: 
rossicio, sospettoso, ipocritamente ecc) si a oricarei locutiuni verbale (de exemplu: cacciare via, 
fare una passeggiata, avere intenzione di, ecc);                                                 3x2p = 6 puncte 
2. un punct pentru fiecare forma verbală la indicativ perfectul compus (ho guardato, ho saputo, ho 
visto, ha lanciato, ci siamo osservati, ha capito, Si è avvicinato, è rimasto, ecc) şi un punct pentru 
forma de infinitiv (guardare, sapere, vedere, lanciare, osservarsi, capire, avvicinarsi, rimanere,ecc);     

          6 x 1p = 6 puncte  
3. 2 puncte pentru scrierea oricarui substantiv însotit de adjectiv calificativ masculin singular (de 
exemplu: cane solitario, corpo magro, sguardo sospettoso, cane randagio, giro completo, ecc) si 2 
puncte pentru transcrierea oricarei comparatii (de exemplu: la coda gli girava come la ruota di un 
mulino; fa un giro completo, come una manovella impazzita, ecc);            2 x 2p = 4puncte  
4 . 3 puncte pentru exprimarea parerii si 3 puncte pentru argumentare;               6 puncte  
5. prezentarea adecvată a semnificatiei secvenţei, în limita de spaţiu indicată: 8 p; prezentare 
parţial adecvată sau nerespectarea limitei de spaţiu indicate 4 p.                        8 puncte/4 puncte 
 
B. – câte 3 puncte pentru prezentarea oricăror două aspecte cerute;                      2x3p = 6 puncte 
− exemplificarea aspectelor prezentate - 5p / ilustrare parţial adecvată - 2p;              5 puncte 
− redactarea unui conţinut adecvat cerinţei formulate (claritatea si coerenţa ideilor; echilibru între 
componente; dispunerea paragrafelor) 2p / conţinut parţial adecvat - 1p;                          2 puncte  
− respectarea limitei minime de spaţiu indicate.        2 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea_ 45 de puncte  
 
A.1. câte 3 puncte pentru formularea corectă a celor trei enunturi;    3x3p=9 puncte 
2. scrierea unui sinonim (immediatamente, in pochissimo tempo, all’istante, ecc) si a unui antonim 
(interrompere, fermare, finire, sospendere, troncare, smettere, cessare, ecc);  2x4p=8puncte  
3. notarea răspunsului corect: c;                                            5 puncte 
4. câte 2,5 puncte pentru precizarea corectă a fiecărei valori morfologice: tutti – pronume 
nehotarat, un – articol nehotarat, masculin singular, questi – adjectiv demonstrativ, gli – articol 
hotarat masculin plural;        4x2p= 8 puncte 
 
B. – câte 3 puncte pentru prezentarea oricăror două caracteristici ale animalului preferat; 

           2x3p=6 puncte  
− prezentarea de situaţii exemplificative;                                5 puncte 
− redactarea unui conţinut adecvat cerinţei formulate (claritatea si coerenţa ideilor; echilibru între 
componente; limbaj adecvat descrierii, dispunerea paragrafelor)  2p / conţinut parţial adecvat - 1p; 
                                            2 puncte  
− respectarea limitei minime de spaţiu indicate         2 puncte 
 
 
 
 
 
 


