
OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

ETAPA JUDEŢEANĂ 

CLASA a VIII-a 

BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE 

 

SUBIECTUL I – Lectura -  50 de puncte  

 

a. Înţelegerea textului ficţional/nonficţional - 12 puncte  

1. Transcrierea metaforei, a comparaţiei şi a interogaţiei retorice din primul text: 

2p+2p+2p=6p 

2. Explicarea corectă, nuanţată, a semnificaţiei secvenţei selectate, prin raportare la conţinutul 

textului/explicare parţial corectă, ezitantă, a semnificaţiei secvenţei selectate, prin raportare la 

conţinutul textului/încercare de explicare:  

5p/3p/1p 

Încadrare în limita numărului de cuvinte: 1p 

 

b. Scriere despre textul ficţional/nonficţional - 30 de puncte  

- Prezentarea nuanţată şi adecvată a imaginii nostalgice a copilăriei, așa cum este sugerată, cu 

exemple din ambele texte -                  30p 

- Prezentarea adecvată a imaginii nostalgice a copilăriei, așa cum este sugerată, cu exemple 

din ambele texte -                   20p 

- Prezentarea parţial adecvată, ezitantă, a imaginii nostalgice a copilăriei, așa cum este 

sugerată, cu exemple nesemnificative din ambele texte -       15p 

- Prezentarea parţial adecvată, ezitantă, a imaginii nostalgice a copilăriei, așa cum apare doar 

în unul dintre cele două texte-suport, cu încercarea de exemplificare    10p 

- Prezentarea schematică, superficială, a a imaginii nostalgice a copilăriei   5p                                                                

- Omiterea sarcinii de lucru          0p                                                                                                                                                  

 

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 rațională și funcțională a limbii - 10 puncte  

- Exprimarea nuanţată, argumentată, cu exemple, a opiniei despre importanța amintirilor 

ăn viața unui om/exprimare parţial argumentată a opiniei/încercare de exprimare a 

opiniei - 9p/6p/ 3p  

- Încadrare în limita numărului de cuvinte indicat: 1p                                                                                                                                                

 

SUBIECTUL al III-lea – Elemente de construcție a comunicării -  50 de puncte 

 

1. Integrarea, în enunţuri proprii, a cuvintelor şi a expresiilor indicate: 1p+1p+1p+1p+1p=5p 

a. verbul a trece, cu alt sens decât acela din textul A: 1p  

b. cuvântul subliniat în secvenţa: dragostea albă cu mândra-i aromă, cu altă valoare 

morfologică: 1p  

c. substantivul inima în cazul genitiv: 1p 

d. un adjectiv derivat de la cuvântul a visa, în cazul acuzativ: 1p 

e. Satulung cu funcția de subiect: 1p 

un cuvânt compus selectat din textul B: 1p 

2. Alcătuirea enunţului din care să rezulte polisemantismul verbului a petrece: 5p  



3. Transcrierea cuvintelor din textele date: 1p+1p+1p+1p+1p=5p  

4. Explicarea rolului virgulei în secvenţa dată: 5p 

5. Transcrierea celor cinci predicate: 1px5=5p 

6. Precizarea tipului de raport sintactic: 5p 

7. Realizarea contragerii propoziţiei subordonate din fraza dată şi precizarea părţii de 

propoziţie obţinute: 5p (2,5px2) 

8.   Numirea funcțiilor sintactice: 1px5=5p 

9. Realizarea expansiunii numelui predicativ și numirea subordonatei obinute: 2,5px2=5p 

10. Construirea frazei cu respectarea cerințelor: 1px5=5p 

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

 

   


