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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 
Varianta 1 

 
• 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. Чи справді сім’я Василька була дуже  бідна? Доведіть свою думку.                 3 puncte 
2. Твір М. Коцюбинського Ялинка – це оповідання – d.        2 puncte 
3. Головним героєм твору М. Коцюбинського Ялинка  є Василько – b.                  2 puncte 
4. Основні риси характеру батька Василька.         4 puncte 

5. Câte 1 punct pentru stabilirea corectitudinii/incorectitudinii fiecăreia dintre afirmații. 
                6 x 1 punct = 6 puncte 

Afirmația Corectă Incorectă 

a. Яким, чоловік багатий.  Х 

b. Яким  продав ялинку за чотири карбованці   

c. Хлопчика звали  Василько? Х Х 

d. Таж то моя ялинка, ви її подарували мені ще тоді, як мене 
похвалив учитель. Х  

e. Василько хотів продати ялиночку для того щоб купити собі 
цукерок   

f. Яким трохи повеселішав: за три карбованці можна було 
викупити від шевця жінчині чоботи. X  

6. Пояснeння назви твору            6 puncte 
висвітлення головної думки в рамках вашого твору          3 puncte 
логічна послідовність тексту і правопис            3 puncte 

 
7. Умови життя Якима та його родини          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.Cиноніми до слова рушник – полотенце,утеральник  a-с                  2 puncte 
2. Антонім до слова  рідна–  а           2 puncte 
3. Слово рушник це іменник b                      2 puncte 
4. Câte 2 puncte pentru completarea cu fiecare formă corectă a cuvintelor din text (душа, 
крила) 

   2 x 2 puncte = 4 puncte 
5. Transcrierea propoziției (оберегом)        

                                                                               4 puncte 
6. Пояснення одного розділового знака в тексті (на вибір: крапка, тере, знак оклику, знак 

питання, кома).             4 puncte 
7. Характерні риси українського рушника.        4 x 2 puncte = 8 puncte 
8. Приклади народних пісень.         2 x 2 puncte = 4 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea                         (30 de puncte) 
Conținut – 20 de puncte 

● prezentarea cu propriile cuvinte a ideilor 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 noțiunea de iubire față de 
școală și interesul pentru disciplinele școlare. 

               2 x 3 puncte = 6 puncte 
● folosirea   figurilor de stil sugestive pentru iubirea față de școală, considerată ca a doua 

casă.               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. 
 
 


