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BAREM DE NOTARE 
 

 În cazul subiectelor care presupun încadrarea într-o limită de rânduri, elevilor li s-a cerut să 
numeroteze rândurile scrise. 

 În cazul cerinţelor în care limita maximă de rânduri este precizată, nu se vor lua în considerare 
rândurile excedentare. 
 

SUBIECTUL                                                                                                                               30 de puncte 
A. 4 puncte: 1 punct pentru fiecare răspuns corect 
1. c 
2. b 
3. a 
4. b  
 
B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect 
 

3 8 5 7 2 1 6 4 
 
C.  12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerinţe 
1. Menţionarea a trei aspecte fizice ale lui Roger sesizate de personajul-narator, de exemplu: mâini delicate, 
voce/glas blând, faţă anonimă/comună, ochi calzi, zâmbet bun etc.  

3 puncte (1 p. + 1 p. + 1 p.) pentru răspunsul corect şi complet, sub formă de enunţ. 
În cazul în care răspunsul nu este formulat sub forma unui enunţ, candidatul va fi depunctat cu 1 punct. 
 
2. Precizarea condiţiei cu care personajul-narator primeşte mâncare şi băutură de la patronul localului –
respectarea părţii sale de înţelegere: 3 puncte 

2 puncte pentru precizarea condiţiei 
1 punct pentru formularea răspunsului sub formă de enunţ 

 
3. Prezentarea aspectelor în care constă rutina matinală a lui Roger: îmbrăţişarea pisicii/masarea spatelui ei, 
căscatul, declaraţia, încălţarea papucilor, cele 15 minute petrecute la baie, deschiderea uşii, preluarea 
corespondenţei şi a laptelui, pregătirea cafelei, pregătirea micului dejun al pisicii, aşezarea la masă. 

Prezentare completă, clară, nuanţată: 3 p. 
Prezentare incompletă, clară, nuanţată: 2 p. 
Explicare ezitantă, lacunară, încercarea de a explica: 1 p. 
Lipsa răspunsului sau răspuns greşit: 0 p. 

 
4. Explicarea clişeului, de exemplu: clişeul face referire la mitul căderii în picioare al pisicilor şi la expresia a 
cădea în picioare cu sensul de a ieşi cu bine dintr-o situaţie etc. 

Explicarea clară şi nuanţată: 2 p.;  
Explicare ezitantă, schematism: 1 p. 
Numerotarea rândurilor: 1 p. 
Lipsa răspunsului sau răspuns greşit: 0 p. 

Notă. Nu se vor lua în considerare rândurile excedentare 
 

D. 10 puncte 
Numerotarea rândurilor: 1 p. 
Evidenţierea clară, nuanţată,a cinci indicii existente în text: 5 p. (1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p. +1 p.); simpla 
precizare a indicilor 2,5 p. (0,5 p. + 0,5 p. + 0,5 p. + 0,5 p. + 0,5 p.) 
Adaptarea la situaţia de comunicare dată (comunicare pe o reţea de socializare, receptorul este un coleg) – 
în totalitate:  2 p.; parţial: 1 p. 
Coerenţa şi corectitudinea exprimării: 1 p. 
Respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie: 1p. 
Notă. Tendinţa de comentare a textului, folosirea nejustificată a conceptelor de teorie literară, a 
jargonului critic va fi depunctată cu 2 puncte. 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                20 de puncte 
A. 10 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 
1. Notarea a două surse de documentare, de exemplu: internetul, cărţile, filmele documentare, călătoriile. 

Răspuns inclus în enunţ: 2 p. (1 p. +  1 p.) 
Răspuns neinclus în enunţ: 1 p. (0,5 +0,5) 

 Răspuns greşit sau lipsa răspunsului: 0 p  
 
2. Precizarea motivului pentru care fermierii apelează la fertilizarea solului cu îngrăşăminte chimice: au 
sărăcit solul de substanţele nutritive cultivând acelaşi tip de cultură. 

Răspuns inclus în enunţ: 2 p.  
Răspuns neinclus în enunţ: 1 p.  
Răspuns greşit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
3. Menţionarea a două semne de toxicitate, de exemplu: inflamări ale rinichilor/ficatului, leziuni, creşterea în 
greutate a rinichilor. 

Răspuns inclus în enunţ: 2 p. (1 p. +  1 p.) 
Răspuns neinclus în enunţ: 1 p. (0,5 +0,5) 

 Răspuns greşit sau lipsa răspunsului: 0 p  
 
4. Explicarea aspectului prin care se realizează simetria dintre paragrafe: referirea la preferinţa copiilor 
pentru produse cu un ambalaj atractiv. 

Răspuns inclus în enunţ: 2 p.  
Răspuns neinclus în enunţ: 1 p.  
Răspuns greşit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
5. Prezentarea semnificaţiei secvenţei, de exemplu: costul alimentelor organice este în aparent mai mare, 
consumul produselor modificate genetic, cu un preţ mai mic, duce la costuri mari de spitalizare ca urmare a 
efectelor negative pe care acestea le au asupra sănătăţii. 

Explicaţie completă şi nuanţată: 2 p.  
Explicaţie ezitantă, incompletă: 1 p. 
Răspuns greşit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
B. (10 puncte) 
Numerotarea rândurilor: 1 p. 
Formularea opiniei: 1 p. 
Motivarea răspunsului: nuanţat, persuasiv: 6 p.; ezitant, tendinţă de persuadare: 3 p.; încercare de motivare: 
1 p. 
Coerenţa şi corectitudinea exprimării: 1 p. 
Respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie: 1 p. 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                         10 puncte 
1. Menţionarea a două greşeli/abateri, de exemplu: lipsa diacriticelor, lipsa semnelor de punctuaţie, scrierea 
fără cratimă a substantivului mass-media, scrierea cu majusculă a termenului media. 

Răspuns corect, complet, inclus în enunţ: 2 p. (1 p. + 1 p.) 
Răspuns neinclus în enunţ: 1 p. (0,5 +0,5) 
Răspuns greşit sau lipsa răspunsului: 0 p.  
 

2. Precizarea sensului cuvântului mass-media, de exemplu: presa scrisă şi audiovizuală etc.  
Răspuns corect, inclus în enunţ: 2 p. 
Răspuns neinclus în enunţ: 1 p.  
Răspuns greşit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
3. Explicarea semnificaţiei mesajului scris, de exemplu: mass-media ar trebui să prezinte doar ştiri reale, în 
manieră obiectivă. (2 puncte) 

Răspuns clar, nuanţat: 2 p. 
Răspuns ezitant: 1 p.  
Răspuns greşit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
4. Prezentarea mesajului transmis de imagine, de exemplu: mass-media manipulează, scoate din context 
informaţia etc. (4 puncte) 

Numerotarea rândurilor: 1 p. 
Explicare clară, nuanţată: 3 p. 
Explicare ezitantă: 1 p. 
Răspuns greşit sau lipsa răspunsului: 0 p.   


