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MODEL 
• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
•  Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracţiuni de punct.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la 10. 
 
SUBIECTUL I          (45 de puncte) 
 
A. 1. câte 2 puncte pentru transcrierea corectă din fragmentul dat a oricărui cuvânt derivat cu prefix (de 

exemplu: falegname), a oricărui cuvânt derivat cu sufix (de exemplu: sicuramente, burattinaio ), a 

oricărui adjectiv posesiv (de exemplu: suo, loro);                               3x2p = 6 puncte 
2. un punct pentru fiecare forma de verb la perfect compus (ha divertito, è nato, è stato, è spiegato, ha 

perso, ha avuto) şi pentru forma de infinitiv (divertire, nascere, essere, spiegare, perdere, avere);  

        6p/ explicare incompletă 1p  6 puncte 
3. câte 2 puncte pentru menţionarea unei personificari (de exemplu: Pinocchio è nato molti anni fa.) şi a 

oricărui substantiv compus (de exemplu: buontempone) din fragmentul dat;            2x2p = 4 puncte 
4. câte 3 puncte pentru exprimarea părerii şi 3 puncte pentru argumentare;        = 6 puncte 
5. prezentarea adecvată a semnificaţiei secvenţei, în limita de cuvinte indicată - 8 p/ prezentare parţial 

adecvată sau nerespectarea limitei de cuvinte indicate - 4 p.             8 puncte 
 

B. – câte 3 puncte pentru prezentarea oricăror două trăsături ale personajului ales;         2x3p = 6 puncte 
− ilustrarea trăsăturilor numite cu exemple din text - 5p / ilustrare parţial adecvată - 2p;          5 puncte 
− redactarea unui conţinut adecvat cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor; ton argumentativ; 

echilibru între componente; dispunerea paragrafelor) 2p / conţinut parţial adecvat - 1p;         2 puncte 

− respectarea limitei minime de cuvinte indicate / nerespectarea limitei de cuvinte indicate – 1p. 2 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea          (45 de puncte) 
 
A.1. câte 3 puncte pentru formularea corectă a celor trei enunţuri ;   3x3p=9 puncte 
2. scrierea unui sinonim (strada – via, viale, corso) şi a unui antonim (mattina – sera, serata);  

2x4p=8puncte 
3. notarea răspunsului corect: b;                   5 puncte 
4. câte 2 puncte pentru precizarea corectă a fiecărei valori morfologice: mura – substantiv,  ha portato – 

verb, leggeri- adjectiv, ancora – adverb.                      4x2p=8 puncte 
 
B. – câte 3 puncte pentru prezentarea oricăror două caracteristici ale anotimpului;              2x3p=6 puncte 
− exemple de activităţi şi produse sau sărbători;                 5 puncte 
− redactarea unui conţinut adecvat cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor; ton argumentativ; 

echilibru între componente; dispunerea paragrafelor) 2p / conţinut parţial adecvat - 1p;            2 puncte 

− respectarea limitei minime de cuvinte indicate / nerespectarea limitei de cuvinte indicate – 1p. 2 puncte 
 
 


