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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII−A 
Anul şcolar 2021-2022 

 

Probă scrisă 
Limba şi literatura ucraineană maternă 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 
Simulare 

 
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. 
• Se acordă zece puncte din oficiu. Punctajul total este de 100 de puncte. Nota finală se 
calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
1. Пояснення до кого звертається Шевченко у творі Доля        3 puncte 
2. Твір Доля Т. Шевченка –це вірш – с           2 puncte 
3. Головний образ твору Доля Т. Шевченка є доля - c         2 puncte 
4. Якою була доля поета Т. Шевченка           4 puncte 
5. Câte 1 punct pentru stabilirea corectitudinii/incorectitudinii fiecăruia dintre enunțuri 
                  6x1p=6 puncte 
 

Enunțul Corect Incorect 

a. Доля стала для Тараса вбогим другом. 
х  

b. Тарас ходив до дяка в найми. 
 х 

c. Доля взяла його за руку і повела до школи. 
х  

d. Тарас став відомим лікарем. 
          х 

е. Шевченко дорікає своїй долі за те, що вона йому збрехала. 
х  

f. Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди. 
х  

 
6. Пояснeння назви твору            6 puncte 

− висвітлення головної думки в рамках вашого твору        3 puncte 
− логічна послідовність тексту і правопис          3 puncte 

 
7.  Визначення головної думки твору Доля Т. Шевченка       7 puncte 

− enunțarea punctului de vedere ales           2 puncte 
− susținerea punctului de vedere           2 puncte 
− respectarea normelor limbii literare             1 punct 
− respectarea normelor de ortografie și de punctuație           1 punct 
− încadrarea în numărul de cuvinte indicat            1 punct 

 
SUBIECTUL al II-lea                           30 de puncte 
1.Cинонім до слова доля – щастя – b          2 puncte 
2. Антонім до слова  зустрічають –  проводжають – с        2 puncte 
3. Слово життєву  це- прикметник – b          2 puncte 
4. Câte 2 puncte pentru completarea cu fiecare formă corectă a cuvintelor din text (життя, 
добра)                2x2p=4 puncte 
5. Народні символи українців            4 puncte 
6. Пояснення одного розділового знака в тексті (на вибір: крапка, тере, знак оклику, знак 

питання, кома)             4 puncte 
7. Що символізує вінок             4x2p=8 puncte 
8. Прислів’я та приказки про вінок            2x2p=4 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea                         (30 de puncte) 
Conținut – 20 de puncte 

● prezentarea cu propriile cuvinte ideile date          4 puncte 
– dezvoltarea ideilor             2 puncte 
– corelarea ideilor date cu propriile idei.           2 puncte 

● câte 3 puncte pentru prezentarea a două secvențe care susțin iubirea față de casa 
părintească și frumusețea locurilor natale            2x3=6 puncte 

● folosirea figurilor de stil sugestive pentru iubirea față de locurile natale      6 puncte 
● corelarea unei idei/unor sensuri din ideile  date cu o experiență din viață sau cu o idee 

dintr-o altă operă artistică            4 puncte 
Organizarea ideilor și claritatea exprimării ideilor        4 puncte 
- organizarea ideilor în scris             2 puncte 
-  claritatea exprimării ideilor             2 puncte 

 
Redactare (criteriul formal)            6 puncte 

Punctajul maxim pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are 
minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 

 
NOTĂ! Nu se vor puncta următoarele aspecte: truismele, utilizarea unor idei cu caracter 
general, folosirea nejustificată a conceptelor de teorie literară, a citatelor și a referințelor 
irelevante scopului comunicării, utilizarea clișeelor lingvistice și ideatice. 
 
 


