
BAREM PROFIL REAL (nr. 2) 

Subiectul 1 (38 de  puncte) 

 

N Itemul Variante acceptabile Specificări Punctaj 

total 

1. Rescrie, din text, 4 

cuvinte/ sintagme – 

indicii ale spațiului și 

timpului din poezie. 

  

  

Seara aceea, aci-n pământeana epocă, lunare ținuturi, 

univers etc. 

1+1+1+1 

Câte 1 punct pentru fiecare ofertă 

potrivită.  

4 puncte 

2. Alcătuieşte câte un 

enunţ cu fiecare 

pereche de lexeme (la 

orice formă): 

făptură, pur; inimă, 

alchimie. 

Se vor accepta enunţuri formulate logic şi coerent.  2+2  

Câte 2 puncte pentru fiecare enunţ 

logic, coerent, în care se includ ambele 

lexeme, la orice forme paradigmatice. 

N.B.! Nu se va acorda nici un punct 

pentru enunţurile care conţin doar  

unul dintre lexeme. 

4 puncte 

3. Scrie 4 expresii 

frazeologice sau 

locuţiuni care conţin 

substantivul  ceas. 

Orice expresii şi locuţiuni, în forma iniţială: la tot 

ceasul, cu ceasurile, ceasul al doisprezecelea, ceasul 

morții, a merge ca ceasul, a face un ceas bun până..., 

ceas bun, ceas rău etc. 

1+1+1+1 

Câte 1 punct pentru  fiecare expresie 

sau locuţiune corectă. 

4 puncte 

4. Explică, în text 

coerent, semnificaţia 

generală şi 

contextuală a 

simbolului lună, prin 

raportare la alt simbol 

din acelaşi text. 

Se va accepta un text care conţine:  

✓ relevarea semnificaţiei simbolului;  

✓ interpretarea semnificaţiei contextuale, prin 

raportare la imaginile din text;  

✓ raportarea la un alt simbol din acest text poetic. 

1+3+2  

1 punct pentru relevarea semnificaţiei, 

ca simbol în general;  

3 puncte pentru interpretarea 

semnificaţiei contextuale a acestui 

simbol, prin raportare la imaginile din 

text (2 puncte pentru relevarea 

semnificaţiei contextuale; 1 punct 

pentru angajarea cel puţin a unei 

imagini din text);  

2 puncte pentru semnificațiile 

raportării la un alt simbol din acest 

text. 

6 puncte 

5. Interpretează, în text 

coerent de 5-6 rânduri, 

semnificaţia 

comparației din strofa 

Se va accepta un răspuns în care:  

✓ este selectată corect şi rescrisă o comparaţie;  

✓ se analizează figura de stil (cum s-a constituit, 

prin ce procedeu de limbă se creează etc.);  

1+2+3  

1 punct pentru selectarea corectă a 

comparaţiei; 

2 puncte pentru analiza figurii de stil 

6 puncte 



a doua (rescrie 

secvența). 

 

✓ se relevă sugestia contextuală a comparaţiei 

selectate; 

✓ se raportează la sistemul de imagini ale 

textului. 

(se va acorda doar 1 punct în cazul 

analizei incomplete);  

3 puncte pentru relevarea 

semnificaţiei contextuale a 

comparaţiei:  

- 2 puncte pentru formularea 

semnificaţiei contextuale (se va acorda 

doar 1 punct pentru situaţia în care se 

formulează o semnificaţie, dar nu se 

referă la text); 

 - 1 punct pentru referinţa la altă 

imagine relevantă din text. 

6. Formulează 2 

argumente plauzibile 

pentru a justifica titlul 

poemului. 

Se vor accepta argumente plauzibile, raportate  la 

imaginea cuplului de îndrăgostiți, la motivul literar al 

mitului/legendei, la metamorfozele din univers 

devenite poveste/ legendă de dragoste, legendă-elogiu 

iubirii etc. 

2+2 

Câte 2 puncte pentru fiecare 

argument exprimat în enunţ finit. 

4 puncte 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comentează, într-un 

minieseu de 10-12 

rânduri, mesajul 

global al textului, în 

raport cu afirmaţia lui 

Pino Daniele: Iubirea 

transformă pământul 

în cer. 

Se va accepta răspunsul care va conţine:  

- formularea mesajului global al poeziei (axare pe 

figuri de stil/motive relevante sau stări ale eului liric);  

- raportarea mesajului poeziei la cel puţin o sintagmă 

din afirmaţia propusă;  

- dezvoltarea ideii exprimate în citat, formulându-se un 

punct de vedere propriu. 

6+2+2  

6 puncte pentru formularea mesajului 

global al poeziei, comentându-se două 

dintre figurile de stil /motivele 

relevante sau stările eului liric;  

2 puncte pentru raportarea mesajului 

la cel puţin o sintagmă din afirmaţia 

propusă;  

2 puncte pentru dezvoltarea ideii din 

afirmaţie, formulându-se un punct de 

vedere propriu. 

10 puncte 

N.B.! Se va depuncta de la Redactare incoerenţa, incorectitudinile şi nerespectarea limitei de întindere, în cazul tuturor itemilor din subiectul I. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Subiectul al II-lea (28 de puncte) 

Caracterizarea personajului Horia, în baza fragmentului dat: 

Nr Cerinţa  Variante acceptabile Specificări Punctaj 

total 

1 Stabilirea, prin două argumente, 

a tipului uman reprezentat de 

personaj. 

Tipul țăranului îndrăgostit (țăran 

cavaler). 

1+2+2 

 1 punct pentru identificarea tipului uman; 

Câte 2 puncte pentru fiecare argument şi 

referinţa la text. 

 

5 puncte 

2 Comentarea  a două trăsături 

morale ale personajului 

respectiv. 

Oricare dintre trăsăturile ce se 

deduc din text: delicat, ambițios, 

nehotărât, discret etc. 

3+3 

Câte 3 puncte pentru: fiecare trăsătură  

(1) numită,  

(2) ilustrată cu referinţe directe la text şi 

 (3) comentată.  

N.B.! Se va acorda doar câte 1 punct pentru 

comentarea trăsăturii fără referire la situaţia din 

text. 

6 puncte 

3 Interpretarea adecvată a 

atitudinii Rafaelei față de Horia. 

Identificarea şi comentarea 

atitudinii, cu referire la text; 

reperarea secvenţelor care indică 

asupra acesteia. 

2 puncte pentru determinarea atitudinii (care 

este numită exact cu un cuvânt; nu se vor 

puncta răspunsuri gen „are o atitudine bună”). 

2 puncte pentru interpretarea adecvată a 

atitudinii. 

4 puncte 

4 Exprimarea viziunii proprii, în 

raport cu una dintre ideile ce se 

desprind din secvența subliniată.  

Deducerea ideii. 

 Reformularea / interpretarea / 

comentarea ideii. Orice opinie cu 

referire la propria percepție a 

afirmaţiei. 

2+2+2 

2 puncte pentru reperarea / formularea  unei 

idei. 

2 puncte pentru interpretarea ideii. 

2 puncte pentru prezenţa argumentată a opiniei 

proprii, în raport cu cele comentate. 

6 puncte 

5 Formularea unei concluzii 

proprii cu referire la percepția 

propriei vârste în momentele 

dificile ale vieții. 

Oricare concluzie clar exprimată, 

bazându-se atât pe textul oferit, cât 

şi pe experienţa de viaţă a 

candidatului. 

3 puncte pentru exprimarea clară a concluziei. 3 puncte 

6 Referinţa convingătoare la un 

personaj din alt text literar, în 

baza unor tangențe ce țin de 

obișnuințe, convingeri, feluri de 

a fi ale personajelor.           

Orice referinţă ilustrativă, 

argumentată (personaje din 

,,Neamul Șoimăreștilor”, ,,Frații 

Jderi” de M. Sadoveanu, ,,Frunze 

de dor” de I. Druță, ,,Enigma 

Otiliei” de G. Călinescu etc.). 

2+2 

2 puncte pentru numirea personajului, operei 

și autorului ei;  

2 puncte pentru prezenţa argumentată a 

referinţei, în raport cu personajul dat. 

4 puncte 

 

 



REDACTARE (24 de puncte) 

 

Nr. Conţinutul 

parametrului 

Barem (specificaţii suplimentare) Punctaj 

total 

Condiţii de acordare a 

punctajului 

Distribuirea punctajului 24 

1.  Organizarea  în 

scris a ideilor. 

Se acordă în cazul unei lucrări 

structurate, cu distincţiile clare 

între introducere, desfăşurarea 

ideilor, concluzii. 

Cele 2 puncte vor fi distribuite după principiul calitativ:  

• claritatea ideilor — 1 punct;  

• consecutivitatea ideilor — 1 punct.   

 

2 puncte 

2.  Utilizarea limbii 

literare. 

Se acordă punctajul întreg (4 

puncte), dacă numărul de greşeli de 

stil nu depăşeşte 1. 

Se va scădea câte 1 punct pentru fiecare 2 greşeli de stil.  

• Se acordă 3 puncte, dacă au fost comise 2-3 greşeli.  

• Se acordă 2 puncte, dacă au fost comise 4-5 greşeli.  

• Se acordă 1 punct, dacă au fost comise 6-7 greşeli.  

• Se acordă 0 puncte, dacă sunt comise mai mult de 7 greşeli de 

stil.  

 

4 puncte 

3.  Aptitudini de 

analiză şi de 

interpretări critice. 

Se acordă pentru dovada capacităţii 

de lucru cu textul propus, citarea 

din text şi referinţele la  text. 

Cele 4 puncte vor fi distribuite astfel: 

• pentru constatarea aspectelor definitorii ale temei de realizat - 

1 p;  

• utilizarea de date, informaţii, fapte elocvente - 1 p; 

• abilitatea de a sintetiza informaţii, date, fapte angajate în 

compoziţia realizată - 1 p; 

• abilitatea de a interpreta critic o anumită informaţie, constatări 

şi de a ilustra anumite fenomene literare - 1 p. 

Notă: Se acordă 0 puncte pentru fiecare parte nerealizată  a 

sarcinii de lucru. 

 

4 puncte 

4.  Respectarea 

normelor 

ortografice. 

• Se acordă punctajul întreg (6 

puncte), dacă numărul de greşeli 

ortografice sau gramaticale nu 

depăşeşte 1. 

 

 

Se va scădea câte 1 punct pentru fiecare 2 greşeli ortografice 

sau gramaticale. 

• Se acordă 5 puncte, dacă au fost comise 2-3 greşeli.  

• Se acordă 4 puncte, dacă au fost comise 4-5 greşeli.  

• Se acordă 3 puncte, dacă au fost comise 6-7 greşeli.  

• Se acordă 2 puncte, dacă au fost comise 8-9 greşeli. 

 • Se acordă 1 punct, dacă au fost comise 10-11 greşeli. 

 • Se acordă 0 puncte, dacă sunt comise mai mult de 11 greşeli 

ortografice şi/sau gramaticale. 

 

6 puncte 

 

 

5.  Respectarea 

normelor de 

punctuaţie. 

Se acordă punctajul întreg (6 

puncte), dacă numărul de greşeli de 

punctuaţie nu depăşeşte 1. 

Se va scădea câte 1 punct pentru fiecare 2 greşeli de punctuaţie. 

 • Se acordă 5 puncte, dacă au fost comise 2-3 greşeli.  

• Se acordă 4 puncte, dacă au fost comise 4-5 greşeli.  

 

6 puncte 

 



 

 
• Se acordă 3 puncte, dacă au fost comise 6-7 greşeli.  

• Se acordă 2 puncte, dacă au fost comise 8-9 greşeli.  

• Se acordă 1 punct, dacă au fost comise 10-11 greşeli.  

• Se acordă 0 puncte, dacă sunt comise mai mult de 11 greşeli de 

punctuaţie. 

6.  Aşezarea în pagina 

şi încadrarea în 

limitele de spaţiu. 

Se acordă punctajul întreg, dacă au 

fost respectate alineatele şi limitele 

de spaţiu. 

Cele 2 puncte vor fi repartizate astfel:  

• pentru aşezarea corectă a textului în pagină — 1 punct;  

• pentru respectarea limitelor de spaţiu în toate secvenţele —1 

punct 

 

2 puncte 

 

SUBIECTUL III 

Anunț  (10 puncte) 

 

Nr. Conţinutul 

parametrului 

Barem (specificaţii suplimentare) Punctaj 

total 

1. Utilizarea convenţiilor 

specifice acestui tip de 

compunere. 

1+1+1 

Cele 3 puncte vor fi repartizate astfel:  

a) denumirea (anunţ) — 1 punct;  

b) dispunerea în pagină, respectarea marginii şi a alineatelor — 1 punct;  

c) semnătura — 1 punct.  

 

3 puncte 

2. Valorificarea 

conţinutului din 

legendă. 

1+1+2+1  

 Cele 5 puncte acordate vor fi distribuite astfel:  

a) denumirea evenimentului – 1 punct;  

b) indicarea timpului – 1 punct;  

c) indicarea locului – 1 punct;  

d) precizarea grupului de persoane invitate – 1 punct; 

e) nominalizarea organizatorilor – 1 punct. 

 

5 puncte 

3. Respectarea normelor 

de ortografie şi de 

punctuaţie. 

2 puncte pentru corectitudinea ortografică, gramaticală, punctuaţională, stilistică (nu mai mult de 1 

greşeală);  

1 punct dacă au fost atestate 2 greşeli;  

0 puncte dacă au fost atestate mai mult de 2 greşeli. 

 

2 puncte 

 

 


