
Barem de corectare Pâine de suflet, bază 2022 

∙ Se acordă câte un punct pentru fiecare enunţ logic. 

∙ Enunțul se consideră dezvoltat dacă, pe lângă subiect și predicat, conține una sau mai multe  

părți secundare de propoziție. 
Nr. 
d/o 

Răspuns corect/ posibil Specificări 
Pun
ctaj 

  Se consideră corecte enunţurile: 

a) a. În aceste vremuri grele, pentru mulţi 

oameni, o pâine proaspătă pe masă, este o 

adevărată binecuvântare. 

b. M-am gândit că, dacă eşti sănătos și poţi 

munci, reușești. sau Și, după multă muncă și 

efort, visul a devenit realitate: ajutăm 

oamenii.  

c. E foarte bună pâinea. sau Să fie sănătoși 

cei care o coc și ne-o dau gratuit. 

d. Fiecare om ni se poate alătura. sau 

Trebuie doar să cumpăraţi o pâine, două 

sau câte doriţi şi să le puneţi în Dulapul 

bunătăţii.  

Se admit și alte variante adecvate. 

Se acordă câte un punct pentru fiecare 

enunţ identificat corect. 
0-4 

2. Știu modele de succes din alte țări cum diferiți 

oameni îi sprijină  pe cei aflați în situații 

complicate.  

Se admit variantele: știu – cunosc, modele - 

exemple, pilde; țări – state, meleaguri, părți/ 

colțuri ale lumii; oameni – ființe, persoane; 

sprijină – susțin, ajută; complicate – dificile, 

grele, anevoioase. Se admit și alte variante 

potrivite  contextului. 

Se acordă câte un punct pentru fiecare 

sinonim (cuvinte, expresii) identificat 

corect. 

0-6 

3. Se acceptă enunţuri dezvoltate, adecvate  

sarcinii. La alcătuirea enunțurilor elevul 

folosește verbele la orice mod, timp, 

persoană etc. 

Se acordă câte un punct pentru fiecare 

enunţ adecvat sarcinii. 

0-3 

4. Se acceptă întrebări logice, directe, 

adresate unei persoane care ia pâine 

gratis. 

Se acordă câte un punct pentru fiecare  

întrebare directă, adecvată sarcinii. 
0-4 

5. Se acceptă un argument convingător ce 

justifică alegerea titlului.  

Se acordă două puncte pentru un 

argument convingător și un punct pentru 

un argument superficial. 

0-2 

6. Se acceptă o compoziţie adecvată sarcinii.  

(proprietarii brutăriei) 

Se acordă:  

∙ câte un punct pentru fiecare enunț logic, 

argumentat; 

∙ două puncte integral pentru exprimarea 

argumentată a atitudinii față de personaj. 

0-6 

7. Se acceptă un răspuns adecvat sarcinii. Se acordă câte un punct pentru fiecare 

enunț logic, adecvat sarcinii. 

0-3 

8. Se acceptă un răspuns adecvat sarcinii. Se acordă câte un punct pentru fiecare 

enunț logic, adecvat sarcinii. 
0-3 

9. Se admit sfaturi potrivite sarcinii. Notă: Se 

acceptă verbele utilizate la  modurile impe- 

rativ/condițional/conjunctiv, pers. II, plural. 

Se acordă câte două puncte pentru un sfat 

argumentat; câte un punct pentru un sfat 

neargumentat. 

0-4 



II. Se acceptă un dialog conform situației.  

Note: Nu se acordă puncte pentru:  

a. replicile ce conţin doar un cuvânt  

(de tipul: Da. Mulţumesc. etc.). 

b. un produs alogic/ incoerent. 

Se acordă: 

∙ câte un punct pentru reflectarea fiecărui 

aspect al situației: adresarea, propunerea; 

acceptarea; solicitarea ajutorului;  

∙ două puncte integral pentru utilizarea 

lexicului adecvat, variat, specific temei;  

∙ trei puncte integral pentru respectarea 

volumului. 

0-9 

 Corectitudinea (părțile I, II ale testului). Se acordă șase 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.   

0-6 

Puncte 6 5 4 3 2 1 

Nr. de greşeli 0-5 6-8 9-11 12-14 15-17 18-20 

III. 

1 

Se acceptă enunțuri logice, adecvate sarcinii. Se acordă câte un punct pentru fiecare enunț 

logic. 

0-2 

2. Se acceptă enunțuri logice, adecvate sarcinii. Se acordă câte două puncte pentru un 

argument convingător; câte un  punct pentru 

un argument superficial. 

0-6 

3. Se acceptă enunțuri logice, adecvate sarcinii. Se acordă câte două puncte integral pentru 

fiecare enunț logic ce ilustrează semnificația 

expresiei. 

0-4 

4. Se acceptă enunțuri logice, adecvate sarcinii. Se acordă câte două puncte integral pentru 

fiecare enunț logic. 

0-6 

5. Se acceptă enunțuri logice, adecvate sarcinii. Se acordă câte două puncte integral pentru 

fiecare enunț logic. 

0-4 

IV. Se acceptă o compoziţie adecvată sarcinii. Se acordă: 

∙ două puncte integral pentru explicarea 

ideii afirmației; 

∙ două puncte pentru prezentarea 

argumentelor convingătoare și un punct 

pentru argumente superficiale; 

∙ un punct pentru exprimarea opiniei; 

∙ două puncte pentru folosirea unui exemplu 

sugestiv/ convingător; un punct pentru un 

exemplu superficial;  

∙ un punct pentru formularea concluziei; 

∙ două puncte pentru un titlu deosebit al 

eseului și un punct pentru un titlu ordinar; 

∙ câte un punct pentru fiecare enunţ logic. 

0-22 

  

 Corectitudinea (părțile III, IV ale testului). Se acordă șase 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.   

0-6 

Puncte 6 5 4 3 2 1 

Nr. de greşeli 0-5 6-8 9-11 12-14 15-17 18-20 

Total: 100 de puncte 

 


