
Pretestare 1 BAC – 2016 

Barem de corectare  

Limba şi literatura română (alolingvi)   

Nonviolența  

 

Notă:  

 Se acordă cîte un punct pentru fiecare enunţ logic.  

 Greşelile se subliniază pe text şi se bifează pe cîmp. 

 Enunțul se consideră  dezvoltat dacă pe lîngă subiect și predicat, conține una sau mai multe părți 
secundare de propoziție. 

 
Itemi Răspuns corect/ posibil Specificări Punctaj 

I.  

1.  

Se consideră corecte enunţurile: 

a) Deseori ei aleg violenţa fizică sau 

verbală. 

b) …să-l pui la punct pe cineva, să-l 

faci să accepte sau să facă anumite 

lucruri. Sau: 

…pentru a obţine autoritate printre 

colegi, în familie etc.  

…să-ţi rezolvi astfel problemele, cu 

forța.  

c)…trebuie să ai răbdare, să te reţii de 

la tentaţii inumane. Sau: 

…să intervii cu ce poţi pentru a-i ajuta.  

Informează adulţii despre asemenea 

cazuri.  

Dialogul este instrumentul oamenilor. și 

alte variante adecvate. 

Se acordă cîte un punct pentru fiecare 

enunţ identificat corect. 

0-3 

2. Se admit sinonimele: 

persoane – oameni, indivizi, ființe; 

folosesc - întrebuințează, utilizează,  

                aplică, practică; 

a obţine - a căpăta, a primi, a cîștiga,  

                a dobîndi; 

asemenea – așa, astfel de; 

cazuri – situaţii, circumstanțe 
şi alte variante adecvate contextului. 

 

Se acordă cîte un punct pentru fiecare 

sinonim identificat corect. 

0-5 

3. Se acceptă întrebări adecvate sarcinii.  Se acordă cîte un punct pentru fiecare 

întrebare adecvată sarcinii. 
0-4 

4.  Se acceptă enunţuri adecvate sarcinii.  

N.B. Elevul are dreptul să modifice 

forma cuvintelor/expresiilor.  

Ex.: om paşnic – Oamenii paşnici 

găsesc limbă comună cu oricine. 

Se acordă cîte un punct pentru fiecare 

enunţ adecvat sarcinii. 

0-3 

5. Se acceptă o compoziţie adecvată 

sarcinii. 

Se acordă cîte un punct pentru fiecare 

enunţ logic. 
0-4 

6. Se admit sfaturi potrivite sarcinii.  

Se acceptă sfaturi logice incluse fie într-

un enunţ, fie în două. 

 

Se acordă cîte un punct pentru fiecare sfat 

logic. 
0-2 



7.  Se  acceptă o compoziţie adecvată 

sarcinii. 

Se acordă cîte un punct pentru fiecare 

enunţ logic. 
0-3 

II. 

1. 

Se admite un text adecvat sarcinii. Se acordă: 

cîte un punct pentru fiecare enunţ logic; 

un punct pentru utilizarea lexicului 

specific textului de reclamă. 

0-6  

II.2 Se acceptă un dialog adecvat sarcinii. Se acordă cîte un punct pentru fiecare 

replică completă, adecvată situaţiei. 

Notă. Nu se acordă puncte pentru replicile 

care conţin doar un cuvînt. (de tipul: Da. 

Nu. Desigur. Bine. Mulţumesc. etc.) 

0-8 

 Corectitudinea  (părţile I, II ale testului). Se acordă 5 puncte pentru corectitudinea 

exprimării în realizarea părţilor I, II ale 

testului. 

Notă: Dacă elevul a realizat 50% din 

volumul indicat, i se acordă respectiv 

50% din punctajul prevăzut pentru 

corectitudine. 

0-5 

Puncte 5 4 3 2 1 

Nr. de 

greşeli 

0-5 6-9 10-14 15-19 20-25 

III. Se acceptă o compoziţie adecvată 

sarcinii. 

Se acordă puncte pentru: 

volumul textului- 10 puncte (cîte un 

punct pentru fiecare enunţ logic); 

respectarea reperelor- 4 puncte; 

utilizarea structurilor specifice: 2 puncte 

(un punct - pentru exprimarea atitudinii, 

un punct - pentru formularea concluziei); 

reflectarea convingătoare a ideii 

afirmaţiei: 2 puncte (se acordă integral). 

0-18 

IV. Se acceptă o compoziţie adecvată 

sarcinii. 

Se acordă: 

volumul textului - 12 puncte (cîte un 

punct pentru fiecare enunţ logic); 

respectarea reperelor - 3 puncte; 

reflectarea convingătoare a ideii 

afirmaţiei: 2 puncte (se acordă integral). 

0-17 

 Corectitudinea (părţile III, IV ale 

testului). 

Se acordă 5 puncte pentru corectitudinea 

exprimării în realizarea părţilor III, IV ale 

testului. 

Notă: Dacă elevul a realizat 50% din 

volumul indicat, i se acordă respectiv 

50% din punctajul prevăzut pentru 

corectitudine. 

0-5 

Puncte 5 4 3 2 1 

Nr. de 

greşeli 

0-5 6-9 10-14 15-19 20-25 

 

Total: 83 de puncte 

 


