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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. c 
2. a 
3. d 
4. d 
 
B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect 

8 3 4 2 7 1 5 6 

 
C.  12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare dintre cerințe 
1. Precizarea motivului pentru care Mathilde vrea neapărat o bijuterie pentru a merge la petrecere: i se pare 
foarte umilitor să nu aibă nicio bijuterie, prin comparație cu femeile bogate care vor veni la petrecere.                             

3 puncte pentru răspunsul corect, sub formă de enunț 
2 puncte în cazul în care răspunsul corect nu este formulat sub forma unui enunț  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 
 

2. Menționarea a trei trăsături ale domnului Loisel, care rezultă din comportamentul față de soția sa: de 
exemplu, generozitate, dorința de a-i face pe plac, își asumă responsabilitatea pentru rezolvarea situației etc.     

3 puncte (1 p. + 1 p. + 1 p.) pentru răspunsul corect, sub formă de enunț 
2,5 puncte (0,5 p. + 0,5 p. + 0,5 p.) în cazul în care răspunsul corect nu este formulat sub forma unui 
enunț  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 

 
3. Explicarea legăturii ce se poate stabili între numele străzii unde locuia familia Loisel și experiența lor, de 
exemplu: „strada Martirilor” poate anticipa suferințele prin care trec și faptul că Mathilde consideră o 
nedreptate genul de viață la care este condamnată etc. 

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

 
4. Prezentarea unei asemănări și a unei deosebiri dintre cele două personaje 

1 punct (0,5 p. + 0,5 p.) pentru numirea unei asemănări și a unei deosebiri dintre Mathilde Loisel și 
Cenușăreasa  + 
2 puncte pentru prezentare clară, nuanțată a unei asemănări și a unei deosebiri dintre Mathilde 
Loisel și Cenușăreasa (1 p. + 1 p.); 1 punct pentru prezentarea ezitantă a unei asemănări și a unei 
deosebiri Mathilde Loisel și Cenușăreasa (0,5 p. + 0,5 p.) 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 
 

D. 12 puncte 
2 puncte pentru exprimarea punctului de vedere 
8 puncte pentru justificarea alegerii prin două argumente, astfel: câte un punct pentru enunțarea fiecărui 
argument (1 p. + 1 p.) și câte trei 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 contextului precizat 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. Menționarea numărului de volume de poezie (cinci) și a numărului de romane (două) scrise înainte de 
Pelinul negru 

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 

 
2. Precizarea, în enunț, a temelor romanului Pelinul negru: viaţa post-Cernobîl, dislexie şi şcoli speciale  

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

 
3. Explicarea, în enunțuri, în ce constă frământarea autoarei cu privire la catastrofe ca cea de la Cernobîl: de 
exemplu, confruntarea cu proporțiile dezastrului și consecințele acestuia, lipsa asumării publice a 
responsabilității, vina nepedepsită, deși oamenii obișnuiți suportă consecințe grave etc.  

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

 
4. Prezentarea semnificației afirmației: fragilitatea existenței, sentimentul continuității și al cauzalității, 
predispoziția pentru eșec generată de context etc. 

2 p. pentru explicație convingătoare și nuanțată 
1 p. pentru explicație ezitantă, incompletă:  
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 
 

B. (12 puncte) 
1 punct pentru numerotarea rândurilor 
2 puncte pentru formularea răspunsului 
6 puncte pentru motivarea răspunsului: clar, nuanțat: 6 p.; ezitant, schematic: 3 p.; încercare de prezentare: 1 p. 
2 punct pentru coerența și corectitudinea exprimării: în totalitate: 2 p.; parțial: 1p. 
1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                         10 puncte 
1. Menționarea a două obiective ale Târgului Cărtureștilor, ediția de Paști: de exemplu, încântarea papilelor 
și desfătarea intelectului 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 

 
2. Precizarea modificărilor pe care le suportă programul târgului, în contextul sărbătorilor: serviciul de 
asistență telefonică și cel de operare sunt închise între 15 și 17 aprilie  

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

 
3. Explicarea semnificației semnului grafic, de exemplu: reprezintă coșul de cumpărărturi, semnificând 
posibilitatea de a cumpăra online cumpărături etc. 

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

4. Prezentarea mesajului, de exemplu: forma de cozonac amintește de produsul culinar specific perioadei în 
care se organizează târgul. Răspunsul trebuie să facă referire la corelația dintre imagine și tematica târgului 
etc.  

1 punct pentru numerotarea rândurilor și respectarea limitei de spațiu indicate 
3 puncte pentru prezentare clară, nuanțată  
1 punct pentru prezentare lacunară, neconvingătoare  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 


