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

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

5 8 7 1 6 4 3 2 

 
C.  12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare dintre cerințe 
1. Precizarea motivului pentru care se sugerează că și căluțul stă pe gânduri: a fost aruncat în vâltoarea 
orașului, luat de la muncile câmpului.                             

3 puncte pentru răspunsul corect și complet, sub formă de enunț 
2 puncte în cazul în care răspunsul, corect și complet, nu este formulat sub forma unui enunț  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 
 

2 Menționarea a trei destinații ale lui Iona: Vâborg, podul Politeiski, acasă.    (1 p. + 1 p. + 1 p.)                                       
 
3. Explicarea motivului pentru care „La fecioru-său nu se poate gândi când e singur”, de exemplu: îi este 
greu, preferă să discute cu alții despre fiul său etc. 

3 puncte pentru explicația clară, convingătoare 
1 punct pentru încercarea de a formula o explicație 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 

 
4. Prezentarea semnificației secvenței 

1 punct pentru numerotarea rândurilor  
+ 
2 puncte pentru prezentare clară, nuanțată a secvenței 
1 punct pentru prezentarea ezitantă a atitudinii, în fiecare din cele două secvențe  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 
 

D. 12 puncte 
2 puncte pentru exprimarea poziției prin raportare la afirmația dată 
6 puncte pentru susținerea poziției prin două argumente, astfel: câte un punct pentru formularea fiecărui 
argument (1 p. + 1 p.) și câte două punct pentru dezvoltarea acestora: 2 p. pentru dezvoltarea nuanțată, 2 p. 
pentru încercarea de dezvoltare (2 p. + 2 p) 
2 puncte pentru valorificarea finalului 
1 punct pentru respectarea normelor de exprimare, de ortografie și de punctuație  
1 punct pentru numerotarea rândurilor  
Notă. Tendința de comentare a textului, folosirea nejustificată a conceptelor de teorie literară, a 
jargonului critic, nerespectarea relației paragraf – aspect vizat și a datei precizate prin cerință vor fi 
penalizate cu 2 puncte. 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                20 de puncte 
A. 8 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 
1. Menționarea a două exemple de peritexte: titlu, numărul capitolului, ilustrație. 

2 puncte (1 p. + 1 p.) pentru răspunsul inclus în enunț 
1 punct (0,5 p. + 0,5 p.) pentru răspunsul neinclus în enunț  
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 
2. Precizarea, în enunț, a surplusului semantic al memei csf ncsf în raport cu expresia ce să faci, n-ai ce să 
faci: răspunsul trebuie să facă referire la dimensiunea ludică. 

2 puncte (1 p. + 1 p.) pentru răspunsul inclus în enunț 
1 punct  (0,5 p. + 0,5 p.) pentru răspunsul neinclus în enunț 
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 
3. Explicarea, în enunț, a dublei referențialități a meta-peritextului: una interioară, între elementele sale 
constituente, și una în relație cu corpul materialului. 

2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț 
1 punct  pentru răspunsul neinclus în enunț 
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 
4. Prezentarea semnificației afirmației: dependența de text, caracterul unitar, dimensiunea ironică și 
complicitară etc. 

2 p. pentru explicație completă și nuanțată 
1 p. pentru explicație ezitantă, incompletă:  
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 
 

B. (12 puncte) 
1 punct pentru numerotarea rândurilor 
2 punct pentru formularea răspunsului 
6 puncte pentru motivarea răspunsului: clar, nuanțat: 6 p.; ezitant, schematic: 3 p.; încercare de prezentare: 1 p. 
2 punct pentru coerența și corectitudinea exprimării: în totalitate: 2 p.; parțial: 1p. 
1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                         10 puncte 
1. Menționarea a două modalități de comunicare internautică identificate în text: comentariul și dialogul în 
fereastra de messenger: 

2 puncte (1 p. + 1 p.) pentru răspunsul inclus în enunț 
1 punct  (0,5 p. + 0,5 p.) pentru răspunsul neinclus în enunț  
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 
2. precizarea unui indicator al popularității imaginii: 11 mii de aprecieri; 2221 distribuiri.  

2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț  
1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț  
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 
3. Explicarea calității de memă a imaginii: text suprapus peste imagine, chiar dacă și textul (firma unui salon 
de cosmetică) face parte din decor, cu modificarea sensului primar al elementelor componente – textul și 
clădirea dărâmată. 

2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț  
1 punct  pentru răspunsul neinclus în enunț 
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

4. Prezentarea mesajului, de exemplu: frumusețea ruinată, efemeritatea frumuseții, degradarea ei, iluzoriul 
întreținerii ei. Răspunsul trebuie să facă referire la perspectiva ironică asupra activităților din domeniul 
întreținerii frumuseții etc.  

1 punct pentru numerotarea rândurilor 
3 puncte pentru prezentare clară, nuanțată  
1 punct pentru prezentare lacunară  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 


