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BACALAUREAT 2013 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, EXAMENUL DIN 07 IUNIE 

BAREM DE CORECTARE. PROFIL REAL 

Subiectul 1 (38 de  puncte) 

Nr Itemul Variante acceptabile Specificări 
Punctaj 

total 

1. Respectînd contextul 

poeziei, scrie cîte două 

echivalente pentru lexemele: 

adună şi aparte.  

Adună – acumulează, colectează, strîng, 

colecţionează etc. 

Aparte – deosebit, distinct, separat, special, 

insolit, singular, neobişnuit, particular etc. 

1+1+1+1 

Cîte 1 punct pentru fiecare ofertă potrivită. 

Se va puncta doar cuvîntul oferit la forma adecvată 

contextului. 

4 puncte 

2. Ilustrează, în cîte un enunţ, 

sensul fiecărei expresii / 

locuţiuni: a fi de partea 

cuiva; a nutri speranţa; a 

jura credinţă; cu trup şi 

suflet. 

Orice enunţ care valorifică sensul expresiei:  

A fi de partea cuiva – a susţine pe cineva; 

A nutri speranţa – a spera din adîncul 

sufletului; 

A jura credinţă – a declara sub jurămînt 

devotament faţă de cineva sau ceva; 

Cu trup şi suflet – total, în întregime, fără 

rezerve. 

1+1+1+1 

Cîte 1 punct pentru fiecare enunţ, în condiţia că acesta 

valorifică adecvat sensul expresiei. 

4 puncte 

3.  Alcătuieşte două enunţuri în 

care lexemul toamnă să aibă 

un sens propriu şi altul 

figurat. 

 

Orice enunţuri care valorifică (1) sensul propriu 

de anotimp şi (2) sensul figurat de vîrstă. 

Deoarece în item nu este specificată valoarea 

morfologică a lexemului (substantiv sau 

adverb), vor fi accceptate ambele cuvinte. 

2+2 

Cîte 2 puncte pentru fiecare enunţ ce corespunde cerinţei.  

 

Dacă ambele enunţuri valorifică doar sens propriu sau doar 

sens figurat, se vor acorda numai  2 puncte. 

4 puncte 

4. Explică, în spaţiul propus, 

sugestia simbolului frunza  

atestat în strofa a treia, în 

raport cu alt simbol din 

acest text. 

Un text care conţine:  

 relevarea valorii simbolice a frunzei;  

 interpretarea semnificaţiei contextuale, prin 

raportare la imaginile din text;  

 referinţa la alte simboluri din acest text: 

toamnă, frunziş, furtună, îngheţ, ram, măr etc. 

2+2+2 

2 puncte pentru relevarea valorii simbolice; 

2 puncte pentru  interpretarea  semnificaţiei contextuale a 

acestui simbol; 

2 puncte pentru  referinţa la alte simboluri. 

6 puncte 

5.  Comentează, în cîte un 

enunţ, semnificaţia 

contextuală a unei 

personificări, a unei 

metafore şi a unui epitet din 

poezie. 

Fiecare dintre cele trei enunţuri va conţine: 

 secvenţa selectată; 

 denumirea figurii; 

 comentariul. 

2+2+2 

Fiecare enunţ va fi apreciat cu 2 puncte, dacă: 

 secvenţa selectată conţine figura de stil numită; 

 este explicată adecvat semnificaţia ei contextuală; 

 la rescrierea secvenţei sînt utilizate ghilimelele. 

Enunţul va fi apreciat cu 1 punct, dacă secvenţa este 

selectată corect, dar comentată inadecvat sau citatul este 

rescris fără ghilimele. 

6 puncte 
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Enunţul va fi apreciat cu 0 puncte dacă secvenţa selectată 

nu conţine figura de stil solicitată, CHIAR DACĂ ESTE 

COMENTATĂ CORECT.   

6.  Argumentează, într-un 

enunţ, importanţa titlului 

poeziei pentru interpretarea 

mesajului acestui text. 

 Se acceptă orice argumentare a titlului, prin 

referire la: 

Cuvintele-cheie parte, întreg; 

Raportarea lor la vîrsta adolescenţei; 

Mesajul textului. 

 

 

1+1+2 

1 punct pentru identificarea reperelor titlului în text. 

1 punct pentru formularea / referinţa la mesajul poeziei. 

2 puncte pentru enunţul argumentativ, construit corect şi 

conţinînd o explicaţie plauzibilă, raportată la text. 

N.B.!:  Dacă enunţul nu oferă o argumentare, se vor acorda 

doar 2 puncte. 

4 puncte 

7. Comentează, în 8-10 

rînduri, mesajul global al 

poeziei, în raport cu 

afirmaţia poetică a aceluiaşi 

autor: Adolescenţa-i o aripă 

care-a zvîcnit imaculată, 

îndepărtîndu-se uşoară de 

pragul casei părinteşti. 

    

  

  

Se va accepta comentariul care va conţine: 

a. formularea mesajului global al poeziei 

(axat pe starea de spirit a eului, pe figuri de 

stil şi pe motive); 

b.  raportarea mesajului la sugestia secvenţei 

poetice subliniate în text; 

c. relaţionarea propriului punct de vedere 

despre mesaj cu ideea din afirmaţia poetică 

a aceluiaşi autor; 

d. angajarea/ dezvoltarea ideii din afirmaţia 

poetică. 

 

3+2+2+2+1 

3 puncte pentru formularea explicită a  mesajului (1p. pentru 

referirea la cel puţin un motiv, 1p. pentru referirea la cel 

puţin o figură de stil, 1p. pentru raportarea la starea de spirit 

adecvată).  

2 puncte pentru raportarea adecvată a mesajului la sugestia 

secvenţei poetice subliniate. 

2 puncte pentru relaţionarea propriului punct de vedere 

despre mesaj cu ideea din afirmaţia poetică a aceluiaşi autor. 

2 puncte pentru angajarea/ dezvoltarea ideii din afirmaţia 

poetică dată. 

1 punct pentru corectitudine, coerenţă şi respectarea limitei 

de întindere.  

N.B.!  Punctul pentru coerenţă şi corectitudine se acordă în 

cazul acumulării a cel puţin 4 puncte pentru sarcina de bază. 

10 puncte 
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Subiectul al II-lea (28 de puncte) 

Nr Cerinţa Variante acceptabile Specificări 
Punctaj 

total 

1. Stabilirea, prin două 

argumente, a tipului uman 

reprezentat de personaj. 

Tipul  intelectualului; al inadaptatului ; al indecisului 

etc.  
3+3 

Se va accepta oricare tip adecvat textului. 

Cîte 3 puncte pentru fiecare argument textual. 

6 puncte 

2. Comentarea  a trei trăsături 

proprii doctorului Margulis. 

Orice trăsătură ce derivă din text şi este confirmată prin 

referinţe sau ilustrată cu citate din acesta. 

Ex.: cinste, onestitate, cumsecădenie, corectitudine, 

responsabilitate, naivitate, credulitate, simplitate, 

curăţenie sufletească,încredere în ziua de mîine, hotărîre, 

exigenţă, principialitate etc. 

2+2+2 

Cîte 2 puncte  pentru fiecare trăsătură numită, 

ilustrată cu referinţe directe la text şi comentată.  

6 puncte 

3. Interpretarea adecvată a 

atitudinii lui Margulis faţă de 

ipotecarul Ionescu. 

Identificarea şi comentarea adecvată a atitudinii, cu 

referire la text; reperarea cuvintelor care o transmit. 

Indicarea obligatorie a schimbării atitudinii de la 

momentul realizării împrumutului pînă la momentul 

scadenţei. 

2+2 

2 puncte pentru determinarea atitudinii (care este 

numită exact cu un cuvînt; nu se vor puncta 

răspunsuri gen „are o atitudine bună / rea”). 

2 puncte pentru interpretarea adecvată a atitudinii 

şi a motivelor care au generat schimbarea acesteia. 

4 puncte 

4. Exprimarea  viziunii proprii, 

în raport cu ideile ce se 

desprind din  secvenţele 

subliniate. 

Formularea viziunii şi explicarea ideilor, interpretarea lor 

şi argumentarea viziunii proprii. 
2+2+2 

2 puncte pentru reperarea / formularea  celor două 

idei. 

2 puncte pentru interpretarea ideilor. 

2 puncte pentru prezenţa argumentată a opiniei 

proprii, în raport cu cele două idei. 

6 puncte 

5. Formularea şi argumentarea 

unei concluzii cu referire la 

comportamentul personajului, 

în raport cu valorile acestuia. 

Orice concluzie clar exprimată, bazîndu-se pe textul 

oferit. 

Orice argument plauzibil. 

3 (1+1+1) 

1 punct pentru formularea explicită a concluziei. 

1 punct pentru validitatea argumentului. 

1 punct pentru referinţa directă la text. 

3 puncte 

6. Referinţa convingătoare la un 

personaj similar, din literatura 

română. 

Orice referinţă ilustrativă, argumentată: profesorul 

Zaharia Herdelea, Ilie Moromete, George D. Ladima, 

Felix Sima etc. 

Nu este obligatoriu ca personajul să se afle neapărat în 

aceeaşi situaţie (împrumut - datorie), ci doar să se 

manifeste ca un om cinstit în orice situaţie de viaţă. 

3 puncte pentru prezenţa argumentată a referinţei, 

în raport cu personajul dat. 
3 puncte 
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REDACTARE (24 de puncte) 

Nr 
Conţinutul 

parametrului 

Barem (specificaţii suplimentare) 
Punctaj 

total 
Condiţii de acordare a 

punctajului 
Distribuirea punctajului 

1.  Organizarea 

corectă a ideilor în 

scris. 

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;  (1+1) = 2 p. 

2 puncte 

2.  Utilizarea limbii 

literare. 

Se acordă pentru corectitudinea 

stilistică a textului.  

4 puncte pentru rigoarea stilistică şi corectitudinea exprimării.  

Se va scădea cîte 1 punct pentru fiecare 2 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 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 cîte 1 punct pentru fiecare 2 greşeli ortografice sau gramaticale. 

 Se acordă 5 puncte, dacă numărul de greşeli nu depăşeşte cifra 3 (se admit 2-3 greşeli). 

 Se acordă 4 puncte, dacă numărul de greşeli nu depăşeşte cifra 5 (se admit 4-5 greşeli). 

 Se acordă 3 puncte, dacă numărul de greşeli nu depăşeşte cifra 7 (se admit 6-7 greşeli). 

 Se acordă 2 puncte, dacă numărul de greşeli nu depăşeşte cifra 9 (se admit 8-9 greşeli). 

 Se acordă 1 punct, dacă numărul de greşeli nu depăşeşte cifra 11 (se admit 10-11 

greşeli). 

 Se acordă 0 puncte, dacă sînt comise mai mult de 11 greşeli ortografice 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 cîte 1 punct pentru fiecare 2 greşeli de punctuaţie. 

 Se acordă 5 puncte, dacă numărul de greşeli nu depăşeşte cifra 3 (se admit 2-3 greşeli). 

 Se acordă 4 puncte, dacă numărul de greşeli nu depăşeşte cifra 5 (se admit 4-5 greşeli). 

 Se acordă 3 puncte, dacă numărul de greşeli nu depăşeşte cifra 7 (se admit 6-7 greşeli). 

 Se acordă 2 puncte, dacă numărul de greşeli nu depăşeşte cifra 9 (se admit 8-9 greşeli). 

 Se acordă 1 punct, dacă numărul de greşeli nu depăşeşte cifra 11 (se admit 10-11 

greşeli). 

 Se acordă 0 puncte, dacă sînt comise mai mult de 11 greşeli de punctuaţie. 

6 puncte 

 

6.  Aşezarea în pagina 

şi încadrarea în 

limitele de spaţiu. 

 Cele 2 puncte vor fi repartizate astfel: 

 pentru aşezarea corectă a textului în pagină — 1 punct; 

 pentru respectarea limitelor de spaţiu —1 punct.  

2 puncte 
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Subiectul III (10 puncte) 

Nr. Conţinutul parametrului Barem (specificaţii suplimentare) 
Punctaj 

total 

1.  Să utilizezi convenţiile 

specifice acestui tip de 

compunere. 

1+1+1+1 

Cele 4 puncte vor fi repartizate astfel: 

1 punct pentru actualizarea corectă a tipului de text ce se cere redactat: cerere; 

1 punct pentru utilizarea corectă a elementelor obligatorii în acest tip de compunere; 

1 punct pentru dispunerea adecvată în pagină, încadrarea în spaţiul acordat; 

1 punct pentru spaţierea adresării, a semnăturii, a datei şi a formulei finale.   

4 puncte 

2.  Să respecţi structura şi 

conţinutul adecvate. 
2+1+1 

Cele 4 puncte vor fi distribuite astfel: 

2 puncte pentru consemnarea numelor complete ale celor implicaţi; 

1 punct pentru  indicarea adreselor sau a datelor de contact; 

1 punct pentru respectarea legendei în conţinutul solicitării. 

4 puncte 

3.  Să respecţi normele de 

ortografie şi de punctuaţie. 
1+1 

1 punct pentru corectitudine ortografică (nu mai mult de 1 greşeală ortografică);  

1 punct pentru corectitudine punctuaţională (nu mai mult de 1 greşeală de punctuaţie); 

0 puncte dacă se comit 2 şi mai multe greşeli ortografice / 2 şi mai multe greşeli de punctuaţie. 

2 punct 

 

NOTĂ: 

1. Se va accepta oricare dintre modelele cunoscute de cerere (cu indicarea adresantului pe centru sau în colţul din dreapta ). 

2. Se va accepta atît formula fără virgulă SUBSEMNATUL / SUBSEMNATA,  pe care nu o reclamă regulile de izolare a apoziţiei, cît şi virgula 

de după SUBSEMNATUL / SUBSEMNATA, a cărei valoare este, prin excelenţă, stilistică. 

 


