
BAREMDE CORECTARE 

Liceu, studiuaprofundat 

Subiectul I (30depuncte) 

Pentru toţi itemii se evaluează competenţa de înţelegere a textului. Toate erorile se subliniază. 

Nr.

it. 
Specificări 

P
u

n
cte

 
Punctaj 

total 

1. Răspunscorect, complet,conform cerinţei.  

Răspunsparţialcorect sau incomplet, care respectăparţialcerinţa. 

Răspunsincorect, care nu respectăcerinţa.  

Lipsă de răspuns. 

2 

1 

0 

L 

2puncte 

 

2. Răspunscorect, complet, conform cerinţei.  

Răspunscorect şi incomplet, care respectăparţialcerinţa. 

Răspunsparţialcorect, incomplet, care respectăparţialcerinţa. 

Răspunsincorect, care nu respectăcerinţa.  

Lipsă de răspuns. 

3 

2 

1 

0 

L 

3puncte 

 

3.  Răspunscorectşicomplet (2 răspunsuri „adevăratsaufals”şi2 

justificăriidentificateîntextulpropus). 

6 

 

6puncte 

Se acordă câte un punct pentru fiecare răspuns corect „adevărat sau 

fals”(1+1=2p.)  

Se acordă câte două puncte pentru fiecare justificare corectă printr-un enunţ 

citat din textul propus (2+2=4p.) 

Răspuns corect şi parţial complet  

(2 răspunsuri „adevărat sau fals” şi 1 justificare) - (1+1+2=4p.).  

4 

Se acordă câte un punct pentru fiecare răspuns corect „adevărat sau 

fals”(1+1=2p.).  

Se acordă două puncte pentru o justificare corectă printr-un enunţ citat din 

textul propus(2p.).  

Răspuns corect şi parţial complet  

(1 răspuns „adevărat sau fals” şi 1 justificare) - (1+2=3p.). 

3 

Se acordă un punct pentru răspuns corect „adevărat sau fals”(1p.). 

Se acordă două puncte pentru o justificare corectă printr-un enunţ citat din 

textul propus(2p.). 

Răspuns corect şi incomplet (2 răspunsuri „adevărat sau fals” şi lipsă 

de justificare) – 2p. 

Se acordă câte un punct pentru fiecare răspuns corect „adevărat sau 

fals”(1+1=2p.).  

2 

 

Răspuns corect şi incomplet (1 răspuns „adevărat sau fals”şi lipsă de 

justificare) – 1p. 

Se acordă un punct pentru un răspuns corect „adevărat sau fals”(1p.)  

1 

 

Răspuns incorect 

Se acordă 0 puncte. 

0 

Lipsă de răspuns L 

4. Răspuns corect şi complet  

Se acordă 3puncte pentru text coerent care prezintă explicit semnificaţia 

frazei propuse, ilustrând sensul propriu sau figurat, cu referire la text, ideile 

relevante respectând o succesiune logică.Explicaţia este realizată prin 

reformulare şi utilizare a vocabularului personalizat. 

3 3puncte 

Răspuns corect şi incomplet  

Se acordă 2 puncte pentru text parţial coerent care prezintă unele aspecte 

ale semnificaţiei frazei propuse, ilustrând sensul propriu sau figurat,cu 

2 



referire la text, ideile relevante nu respectă o succesiune logică.Explicaţia 

este realizată prin reformulare şi utilizare a vocabularului personalizat. 

Răspuns parţial corect şi incomplet  

Se acordă 1punct pentru formularea unei explicaţii parţial adecvate 

frazeipropuse, ideile nu respecta o succesiune logică.Explicaţia este 

realizată prin utilizarea frazelor preluate din text. 

1 

Răspuns incorect 

Se acordă 0 puncte. 

0 

Lipsă de răspuns L 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspuns corect şi complet  

Se acordă 4puncte pentru formularea unui răspuns complet, adecvatcerinţei. 

Explicaţia este realizată prin reformulare şi utilizare a vocabularului 

personalizat. 

4 4 puncte 

Răspuns corect şi incomplet  

Se acordă 3 puncte pentru formularea unui răspuns parţial complet, 

adecvatcerinţei. Explicaţia este realizată prin reformulare şi utilizare a 

vocabularului personalizat. 

3 

Răspuns parţial corect   

Se acordă 2 puncte pentru formularea unui răspuns parţial adecvat cerinţei. 

Explicaţia este realizată prin reformulare şi utilizare a vocabularului 

personalizat. 

2 

Răspuns parţial corect şi incomplet  

Se acordă 1 punct pentru formularea unui răspuns parţial adecvat  cerinţei. 

Explicaţia este realizată prin utilizarea frazelor preluate din text. 

1 

Răspuns incorect 

Se acordă 0 puncte. 

0 

Lipsă de răspuns L 

6. Răspuns corect şi complet  

Se acordă 6puncte pentru formularea unui răspuns complet, coerent, 

adecvatcerinţei, prin relevarea a 4 perspective.Explicarea este realizată prin 

reformulare şi utilizare a vocabularului personalizat. 

6 6 puncte 

Răspuns corect şi incomplet  

Se acordă 5 puncte pentru formularea unui răspuns parţial complet, 

adecvatcerinţei, prin relevarea a 3 perspective.Explicarea este realizată prin 

reformulare şi utilizare a vocabularului personalizat. 

5 

Răspuns corect şi incomplet     

Se acordă 4 puncte pentru formularea unui răspuns parţial adecvat cerinţei, 

prin relevarea a 2 perspective.Explicarea este realizată prin reformulare şi 

utilizare a vocabularului personalizat. 

4 

Răspuns corect şi incomplet     
Se acordă 3 puncte pentru formularea unui răspuns parţial adecvat cerinţei, 

prin relevarea a 1perspective. Explicarea este realizată prin reformulare şi 

utilizare a vocabularului personalizat. 

3 

Răspuns parțial corect şi incomplet     

Se acordă 2 puncte pentru enunțurile în care se enumeră 3- 4 perspective, 

dar nu se explica adecvat cu referire la text. Răspunsul este realizat prin 

utilizarea frazelor preluate din text. 

2 

Răspuns parțial corect şi incomplet     

Se acordă 1 punct pentru enunțurile în care se enumeră 1- 2 perspective, 

dar nu se explica adecvat cu referire la text. Răspunsul este realizat prin 

utilizarea frazelor preluate din text. 

1 

Răspuns incorect 0 



Se acordă 0 puncte. 

Lipsă de răspuns L 

7. Răspuns corectşi complet 

Se acordă 6 puncte pentru text clar, coerent, structurat, care prezintă 

explicit mesajul textului, ideile relevante respectă o succesiune logică.  

6 6 puncte 

Răspuns corect şi incomplet  

Se acordă 5 puncte pentru text clar, coerent, structurat, care prezintă 

explicit unele aspecte ale mesajului textului, ideile relevante respectă o 

succesiune logică. 

5 

Se acordă 4 puncte pentru text parţial structurat, care prezintă unele aspecte 

ale mesajului textului,în care ideile nu urmează o succesiune logică.  

4 

Răspuns parțial corect şi incomplet  

Se acordă  3 puncte pentru text structurat vag, care prezintă o relaţie parţial 

adecvată mesajului textului. 

3 

Se acordă  2 puncte pentru explicaţie schematică, unele idei relevante, care  

interpretează adecvat mesajul textului. 

2 

Se acordă 1 punct pentru explicaţie schematică,  idei nerelevante, care 

interpretează parţial adecvat mesajul textului. 

1 

Răspuns incorect 

Se acordă 0 puncte. 

0 

Lipsă de răspuns L 

 

 

Subiectul II – Itemi de competenţă gramaticală (20 de puncte)  

Se acordă:  

1 punct – pentru fiecare răspuns corect completat în spaţiul rezervat; 

0 puncte– pentru un răspuns incorect completat în spaţiul rezervat sau lipsă de răspuns. 

În total pentru răspunsuri corecte se acordă 20 de puncte (20 x 1 p.). 

20 puncte 

 

 

Subiectul III – probă de civilizaţie, grila de corectare (20 de puncte) 

Respectarea cerinţei 
-respectălimita de întindere minimalăindicată. 

0 1    

Corectitudinea sociolingvistică 

-poate adapta răspunsul său la subiectul decivilizaţie. 

0 1    

Capacitatea de a prezenta fapte 

-poate descrieîn detalii, cu claritateşi precizie fapte, situaţii,evenimente, 

experienţe, activităţi; 

- poatecaracteriza un fenomen cultural francofon şi importanţa acestuia. 

0 1 2 3 

 

4 

Capacitatea de a prezenta opinia personală 

- poate prezenta ideile şi atitudinile personale; 

- poate justifica opiniile prezentate. 

0 1 2   

Coerenţă şi coeziune 

-poate structura clar şi consecutiv ideile exprimate într-un text coerent, poate 

utiliza o gamă variatăde conectori logici pentru a evidenţia relaţiile dintre idei. 

0 1 2   

Ortografialexicală/ortografia lexicală. 

Extinderea vocabularului 

- foloseşte un vocabular variat şi adecvat pentru a prezentasubiectul propus. 

0 1 2   

-foloseşte vocabularul cu exactitate, în mod corect (cuvinteşi expresii adecvate 

subiectuluipropus). 

0 1 2   

Ortografia lexicală 0 1    



Ortografia lexicală, punctuaţia şi amplasarea în pagină sunt corecte. 

Competenţă gramaticală/ortografiegramaticală. 

Gradulde elaborare al frazelor 

-foloseşte corect fraze complexe. 

0 1 2   

Alegerea timpurilor şi modurilor 

-utilizează corect timpurile şi modurile verbale la descrierea subiectului. 

0 1 2   

Morfosintaxă/ortografie gramaticală 

- poaterealizacorect acordul în gen şinumăr, utilizează corect 

pronumele,formeleverbale, structurile gramaticale, etc. 

0 1    

 

Subiectul IV- probă de creativitate, grila de corectare (30 de puncte) 

Respectareacerinţei 

-respectălimita de întindere minimalăindicată. 

0 1    

Corectitudineasociolingvistică 

-poate adapta răspunsulsău la subiectul decreativitate, la situaţia de comunicare, 

la destinatar. 

0 1    

Capacitatea de a prezentafapte 

-poate prezentacu claritate şi precizie fapte,situaţii,evenimente sau experienţe, 

relevante, convingătoare, adecvate subiectului propus. 

0 1 2 3  

Capacitateade a argumentaopiniapersonală      

- poatedezvolta o argumentareclară, evidenţiindîn modadecvataspecte 

importanteşidetaliipertinentealeuneireflecţiipersonale. 

0 1 2 3 4 

- poate prezenta explicit, cu claritate argumenteprosaucontra, în raport cu 

problema propusă. 

0 1 2 3  

- poate prezentaexemple relevante, convingătoare conform problemei,pentru a 

ilustraargumenteleenunţate (în bază de lecturi, experienţăpersonală, etc.). 

0 1 2 3  

Coerenţă şi coeziune 

-poate corelaideile exprimate într-un text coerent, structurat,cudelimitări 

clareîntreintroducere,dezvoltarea ideilor, concluzii. 

0 1 2   

- poate utilizaeficient ogamăvariatădeconectoripertinenţipentru a evidenţiacu 

claritate raporturiledintreidei. 

0 1 2   

- poate structura textul în paragrafe, care subliniază succesiunea logică a ideilor. 0 1    

Competenţă lexicală/ortografie lexicală  

Extinderea vocabularului 

- foloseşte o gamă destul de largă de vocabular pentru a redacta un eseu, cu unele 

lacune lexicale punctuale, completate cu parafraze. 

0 1 2   

- foloseşte cu exactitate vocabularul variat adecvat contextului, cu unele erori 

punctuale sau cuvinte incorecte 

0 1 2   

Ortografie lexicală 

- ortografia lexicală, punctuaţia şi amplasarea în pagină sunt corecte. 

0 1    

Competenţăgramaticală/ortografie gramaticală 

Gradul de elaborare al frazelor 

- foloseşte fraze complexe. 

0 1 2   

Alegerea timpurilor şi modurilor 

- utilizează corect timpurile şi modurile verbale, cu rare erori punctuale, fără a 

crea dificultăţi de comprehensiune. 

0 1 2   

Morfosintaxă/ortografie gramaticală 

- poate realiza acordul în gen şi număr, utilizează corect pronumele,  

formele verbale variate,structuri gramaticale variate,etc.  

0 1    

 


