Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2017 – 2018
Probă scrisă
Limba şi literatura italiană maternă
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Simulare
•
•
•

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje inteIrmediare, altele decât cele
precizate explicit prin barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut 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: indietro, ritornare, riprese, rallegrarono, rincuorarsi, ecc.), a unui cuvânt derivat
cu sufix (de exemplu: sciocchezze, bicchierini, ghiaccioli, ecc.) şi a oricărui cuvânt compus (de
exemplu: perché, ecc.);
3x2p = 6 puncte
2. un punct pentru fiecare forma verbală la indicativ imperfect (volevano, era, voleva, faceva,
aumentava, stavano, erano, potevano, stava, ecc.) şi un punct pentru forma de infinitiv (volere,
essere, volere, fare, aumentare, stare, essere, potere, stare, ecc.);
6 x 1p = 6 puncte
3. 2 puncte pentru scrierea oricarui verb la perfect simplu (de exemplu: cominciò, disse, ribattè,
gridò, si fermarono, cominciarono, seguitarono, ecc.) și 2 puncte pentru transcrierea oricarui
adverb de mod (de exemplu: finalmente);
2 x 2p = 4puncte
4. 3 puncte pentru exprimarea opiniei şi 3 puncte pentru argumentare;
6 puncte
5. prezentarea adecvată a semnificației 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 celor două sentimente;
2x3p = 6 puncte
− prezentarea a două momente exemplificative - 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
SUBIECTUL al II-lea_

45 de puncte

A.1. câte 3 puncte pentru formularea corectă a celor trei enunțuri;
3x3p=9 puncte
2. scrierea unui sinonim (restare, ecc.) și a unui antonim (morire, ecc.);
2x4p=8puncte
3. notarea răspunsului corect: a;
5 puncte
4. câte 2 puncte pentru precizarea corectă a fiecărei valori morfologice: quando – adverb de timp,
nero – adjectiv calificativ, agli – prepoziție articulată, e – conjuncție.
4x2p= 8 puncte
B. – precizarea a două caracteristici ale persoanei alese;
5 puncte
− precizarea a două situații în care comportamentul acestei persoane a fost unul inspirațional;
3x2p=6 puncte
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− 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
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