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Secțiunea liceu – lector experimentat, nivelul 3 – clasele a IX-a și a X-a 

 
BAREM DE NOTARE 

 

• În cazul subiectelor care presupun încadrarea într-o limită de rânduri, elevilor li s-a cerut să 
numeroteze rândurile scrise. 

• În cazul cerințelor în care limita maximă de rânduri este precizată, nu se vor lua în considerare 
rândurile excedentare. 
 

SUBIECTUL                                                                                                                               30 de puncte 
A. 2 puncte: 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect 
1. b 
2. d 
3. c 
4. a 
 
B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect 
 

5 8 1 4 3 7 2 6 

 
C.  12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare dintre cerințe 
1. Precizarea unui motiv pentru care Tonio lua note proaste: acasă îşi pierdea timpul, la lecţii manifesta un 
spirit greoi şi distrat etc.                             

3 puncte pentru răspunsul corect și complet, sub formă de enunț 
2 puncte în cazul în care răspunsul, corect și complet, nu este inclus într-un enunț  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 
 

2 Menționarea numelui locului în care se află vila familiei lui Hans: Lindenplatz                                         
3 puncte pentru răspunsul corect și complet, sub formă de enunț 
2 puncte în cazul în care răspunsul, corect și complet, nu este formulat sub forma unui enunț  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 

 
3. Explicarea originii prenumelui: prenumele provine de la cel al unchiul său, Antonio 

3 puncte pentru explicația clară, convingătoare 
1 punct pentru încercarea de a formula o explicație 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 

 
4. Prezentarea semnificației secvenței, evidențiind modul în care se schimbă atitudinea lui Tonio față de 
Hans 
 

3 puncte pentru prezentare clară, nuanțată a semnificației secvenței, evidențiind modul în care se 
schimbă atitudinea lui Tonio față de Hans 
2 puncte pentru prezentarea ezitantă a semnificației secvenței, evidențiind modul în care se schimbă 
atitudinea lui Tonio față de Hans 
1 punct pentru încercarea de prezentare a semnificației secvenței 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 
 

D. 12 puncte 
2 puncte pentru exprimarea poziției prin raportare la afirmația dată 
8 puncte pentru susținerea poziției prin două argumente, astfel: câte 1 punct pentru formularea fiecărui 
argument (1 p. + 1 p.) și câte 3 puncte pentru dezvoltarea acestora (3 p. pentru dezvoltarea nuanțată, 1 p. 
pentru încercarea de dezvoltare) (3 p. + 3 p) 
1 punct pentru respectarea normelor de exprimare, de ortografie și de punctuație 
1 punct pentru numerotarea rândurilor  
Notă. Tendința de comentare a textului, folosirea nejustificată a conceptelor de teorie literară, a 
jargonului critic, nerespectarea relației dintre paragraf și aspectul vizat prin cerință vor fi penalizate 
cu 2 puncte. 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                 20 de puncte 
A. 8 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 
1. Numirea titlului lucrării la care face referire abrevierea op. cit.: Ouăle de Paști. 

2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț 
1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț  
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 
2. Menționarea a două legende la care face trimitere textul dat: Kalevala; legenda culeasă din Bucovina de 
Elena Niculiţă-Voronca etc. 

2 puncte (1 p. + 1 p.) pentru răspunsul inclus în enunț 
1 punct (0,5 p. + 0,5 p.) pentru răspunsul neinclus în enunț  
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 
3. Prezentarea, într-un enunț, a modului în care ia naștere spiridușul, valorificând textul dat, de exemplu: 
Spiridușul ia naștere ca urmare a clocirii subsuoară, timp de patruzeci de zile, a unui ou părăsit. 

2 puncte pentru răspunsul inclus într-un enunț 
1 punct  pentru răspunsul neinclus în enunț sau pentru nerespectarea precizării referitoare la limita 
de un enunț 
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 
4. Explicarea bivalenței oului, de exemplu: bivalența oului constă în capacitatea sa de a fi spațiu al Răului, 
dar și de capacitatea sa de a fi izbăvit etc. 

2 puncte pentru explicarea clară, convingătoare 
1 punct pentru încercarea de explicare 
0 puncte pentru răspunsul greșit sau lipsa răspunsului 
 
 

B. (12 puncte) 
1 punct pentru numerotarea rândurilor 
6 puncte pentru prezentarea viziunii: în mod clar, nuanțat: 6 p.; în mod ezitant, schematic: 3 p.; încercare de 
prezentare: 1 p. 
1 punct pentru valorificarea fragmentului dat 
1 punct pentru valorificarea experienţei personale 
1 punct pentru adaptarea discursului la context (interogații, pauze etc.) 
1 punct pentru coerența și corectitudinea exprimării 
1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                         10 puncte 
1. Numirea denumirii evenimentelor „Dacă e marţi, scriitorii îţi citesc!” 

2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț 
1 punct  pentru răspunsul neinclus în enunț  
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 
2. Menționarea duratei evenimentului, de exemplu: o oră și jumătate; 90 de minute 

2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț  
1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț  
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 
3. Precizarea numărului persoanelor interesate de eveniment: 123 

2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț  
1 punct  pentru răspunsul neinclus în enunț 
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 
 

4. Prezentarea semnificației celor două fotografii, raportându-te la cele două semne grafice, de exemplu: 
fotografiile se referă la două persoane care au reacționat la anunț, prima confirmând prin semnul grafic 
participarea la eveniment, a doua indicând faptul că este interesată de acesta. 

1 punct pentru numerotarea rândurilor 
+ 
3 puncte pentru prezentare clară, nuanțată/1 punct pentru prezentare lacunară  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 


