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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. c 
2. c 
3. a 
4. c 
 
B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect 
 

6 7 2 8 3 1 5 4 
 
C.  12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare dintre cerințe 
1. Precizarea funcției pe care Aimée a avut-o: secretară.                             

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 locului în care păstra Aimée tabloul primit de la Georges: deasupra coliviei cu papagali.                                         
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 

 
3. Explicarea motivului pentru care Aimée este încredințată că tabloul este un fals, de exemplu: experiența 
cu misitul, replica acestuia, impresia pe care și-a creat-o despre Georges 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 dintre motivele care pot duce la interzicerea publicării unor materiale de către elevi: 
materialele aduc atingere securității naționale; materialele aduc atingere ordinii publice; materialele aduc 
atingere drepturilor și libertăților cetățenești; materialele constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau 
discriminatorii 

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. Formularea, într-un enunț, a definiției comunității școlare, valorificând textul dat, de exemplu: comunitatea 
școlară este alcătuită din elevii și personalul unității de învățământ 

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. Precizarea unei condiții care poate limita exercitarea dreptului la reuniune a elevilor: în condițiile în care 
legea impune aceasta sau când limitările sunt necesare 

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

 
4. Ilustrarea, cu două exemple din experiența concurentului, a ceea ce presupune respectarea imaginii, 
demnității și personalității proprii a elevului 

2 puncte pentru ilustrarea, cu două exemple, a aspectului precizat (1 p. + 1 p.) 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 
 

B. (12 puncte) 
1 punct pentru numerotarea rândurilor 
6 puncte pentru prezentarea viziunii: clar, nuanțat: 6 p.; ezitant, schematic: 3 p.; încercare de prezentare: 1 p. 
1 punct pentru valorificarea fragmentului dat 
1 punct pentru valorificare experienței de elev 
1 punct pentru adaptarea discursului la context (interogații, pauze etc.) 
1 punct pentru 1 puncte pentru coerența și corectitudinea exprimării 
1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                         10 puncte 
1. Numirea personajelor reprezentate: tată și fiu 

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. Menționarea conținutului bulei de dialog: detalii specifice unei pagini de facebook  

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

 
3. Precizarea asemănării: fiecare are un univers compensatoriu – tatăl ziarul, fiul social-media 

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: dependența de social-media a tinerilor 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 


