
OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

ETAPA JUDEŢEANĂ 

CLASA a VI-a 

BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE 

SUBIECTUL I. Lectura– 50 de puncte  

a. Înţelegerea textului (12 puncte) 

1.Identificarea figurilor de stil: 2x3 p.=6 puncte 

2. Explicarea clară, nuanţată, convingătoare a semnificaţiei secvenţei date, respectând limita de 

spaţiu / explicarea clară, nuanţată a semnificației secvenței/ explicarea ezitantă a semnificației 

secvenței / răspuns eronat sau omiterea răspunsului.                                         6puncte/4p/2p/0p                                                                                                                                                                                                                                            

b. Scrierea despre textul literar (30 de puncte) 

- Prezentarea modului de reflectare a realităţii în textul literar/nonliterar: 8 puncte/ prezentare 

ezitantă: 4 puncte; 

- Ilustrarea comparativă a particularităţilor celor două texte  cu exemple pertinente din 

fragmentele citate: 10 puncte/ ilustrare parţială a particularităţilor: 4 puncte/ încercare de 

ilustrare: 1 punct; 

- Originalitatea prezentării (abilitatea de a identifica trăsăturile şi formularea unor aprecieri) 10 

puncte/ prezentare incompletă sau lipsită de expresivitate: 5 puncte; 

- Respectarea limitei de spaţiu solicitate/ nerespectarea cerinţei: 2 puncte/ 0 puncte. 

 

REDACTAREA răspunsului la punctul b ( 8 puncte)   

Unitatea compoziţiei: 1p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul: 2p; coerenţa textului: 1p; 

ortografie: 1p (0-1 greşeli – 1p; peste 2 greşeli – 0p); punctuaţia: 1p (0-1 greşeli – 1p; peste 2 greşeli – 

0p); aşezare în pagină: 1p; respectarea numărului minim de cuvinte: 1p 

SUBIECTUL al II-lea. Practica raţională şi funcţională a limbii - 10 puncte 

 

- formularea unei opinii adecvate textului/ încercare de formulare a unei opinii / absența opiniei - 

2p/1p/0p        

- formularea a cel puțin două argumente și susținerea lor cu exemple adecvate / formularea a cel 

puțin două argumente / încercare de formulare și de susținere a argumentelor / absența 

argumentelor și a exemplelor -            6p/4p/2p/0p                                                                                                                                    

- exprimare clară / coerentă, corectă/ existența unei greșeli de ortografie sau de exprimare/ 

existența mai multor greșeli -             2p/1p 

SUBIECTUL al III-lea. Elemente de construcţie a comunicării - 50 de puncte 
 

1. Transcrierea a trei cuvinte care conțin diftongi și a două cuvinte cu hiat  – (1px5)     5 puncte 

2. Indicarea mijlocului de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format fiecare cuvânt din 

șirul dat - (1px5)                                      5 puncte               

3. Precizarea corectă a numărului de sunete din care este alcătuit fiecare cuvânt din seria dată – 

(1px5)                          5 puncte 

4.   Selectarea, din ambele texte, a cinci substantive de la care se pot alcătui cuvinte derivate – 

(1px5)                    5 puncte   



5. Utilizarea corectă a omografului cuvântului ochi -                                         5 puncte                                                                                     

6. Alcătuirea unui enunţ în care cuvântul subliniat din structura indicată să aibă altă valoare 

morfologică -                                                                        5 puncte 

7. Transcrierea a trei propoziţii dezvoltate din textul A şi a două propoziţii dezvoltate din textul B  

– (1px5)                   5 puncte        

8. Precizarea corectă a modului şi timpului verbelor din enunțurile date – (1px5)         5 puncte 

9. Selectarea, din textul A, A trei verbe la timpuri diferite, iar din textul B A două verbe la 

moduri diferite - (1px5)                                                                     5 puncte 

10. Rescrierea corectă a frazei date, folosind verbele la alte timpuri                       5 puncte 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Total: 120 de puncte. 

 

 


