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Nivelul 1 – clasele a V-a și a VI-a 
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 în care în cerință a fost precizată existența unei limite maxime de rânduri, textul ce 
depășește această limită nu va fi luat în considerare. 
 

SUBIECTUL I__________________________________________                     ________30 de puncte 
A. 4 puncte: 1 punct pentru fiecare răspuns corect 
1. c 
2. a 
3. b 
4. b 
 
B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect 
 

3 4 5 7 6 2 8 1 

 
C.  12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe 
1. Precizarea motivului pentru care Minli ia decizia de a cumpăra un bol cu un peștișor auriu: Minli ia 
decizia de cumpăra un bol cu un peștișor auriu pentru a-i aduce, ei și familiei sale, noroc și bogăție/Minli 
cumpără peștișorul pentru a asigura bunăstarea familiei sale/ Minli cumpără peștișorul pentru a schimba 
destinul familiei sale: 3 p. 
Orice altă variantă de răspuns: 0 p. 
 
2. Numirea unui aspect care ar putea demonstra că negustorul a fost un vrăjitor: modul în care vorbește; 
privirea peștișorul din bolul cumpărat de Minli; dispariția negustorului: 3 p. 
Orice altă variantă de răspuns: 0 p. 
 
3. Explicarea motivului pentru care părinții lui Minli lucrau răbdători pământul, nefiind tentați să 
abandoneze munca: părinții lui Minli știu că doar munca le poate asigura cele necesare vieții; se 
raportează în mod realist la viață etc.  

Explicare clară și concisă: 3 p. 
Explicare ezitantă: 2 p. 
Încercarea de a explica, simpla notare a motivului: 1 p. 
Lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p. 

 
4. Prezentarea, în cel mult 6 rânduri, a modului în care Ma și Ba se raportează la faptul că Minli a 
cumpărat peștișorul: părinții fetei se raportează în mod diferit la faptul că fiica lor a cumpărat peștișorul: 
mama este revoltată, considerând că fata a risipit bănuții pe care îi avea, în timp ce tatăl este tolerant, 
considerând că Minli are tot dreptul să dispună de banii ei după bunul plac. 

Prezentară clară și nuanțată: 3 p.;  
Explicare ezitantă: 1 p. 
Lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p. 
 

D. 10 puncte 
Numerotarea rândurilor: 1 p. 
Numirea fiecăreia din cele două trăsături: 2 p. (1 p. + 1 p.) 
Ilustrarea fiecărei trăsături cu situații relevante din text: 4 p. (2 p. + 2 p.) 
Folosirea unor mărci ale subiectivității: 1 p. 
Exprimare corectă clară, nuanțată: 1 p. 
Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 1p. 
Nu se va puncta tendința de comentare a textului, apelul nejustificat la concepte de teorie 
literară. 

 



 
SUBIECTUL al II-lea________________________________________________              20 puncte 
A. 10 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 
1. Numirea ingredientul pomenit în rețetă care nu se află însă în listă: apa. 

Răspunsul inclus în enunț: 2 p. 
Răspunsul neinclus în enunț: 1 p. 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
2. Menționarea caracteristicii  unui recipient etanș: nu permite pătrunderea aerului. 

Răspunsul inclus în enunț: 2 p. 
Răspunsul neinclus în enunț: 1 p. 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
3. Precizarea numărului de kilocalorii și a gramelor de carbohidrați conținut de toate brioșele pregătite 
din cantitățile date: 5928 de kilocalorii și 648 g carbohidrați. 
            Răspunsul inclus în enunț: 2 p. (1 p. + 1 p.) 

Răspunsul neinclus în enunț: 1 p. (0,5 p. + 0,5 p.) 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  
 

4. Explicarea, în cel mult 5 rânduri, a modului în care se va topi ciocolata pentru glazură: prin procedeul 
bain marie, cufundând vasul cu ciocolată într-unul ce conține apă fierbinte. 

Explicare clară, nuanțată: 2 p.;  
Explicare neclară, încercarea de a explica: 1 p. 
Lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p. 
 

5. Formularea răspunsul într-un text de cel mult 5 rânduri: Rudolf este unul dintre renii lui Moș Crăciun, 
iar brioșele reprezintă un ren. 

Răspunsul clar, nuanțat: 2 p. 
Răspunsul ezitant, precizându-se relația dintre denumirea brioșelor și aspect: 1 p. 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
B. (10 puncte) 

Numerotarea rândurilor: 1 p. 
Formularea opiniei: 2 p. 
Susținerea opiniei prin explicații, exemplificări etc.: 4 p./Încercarea susținerii, lipsa explicațiilor, 
exemplificărilor etc.: 1 p. 
Coerența ideilor: 1 p. 
Exprimare corectă, clară, nuanțată: 1 p. 
Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 1 p. 

 
SUBIECTUL al III-lea______________________________________________                     10 puncte 
1. Precizarea semnificației numerelor din jurul copilului: numerele semnifică prețul fiecărui element 
vestimentar, obiect purtat de copil: 2 p. 

Răspunsul inclus în enunț: 2 p. 
Răspunsul neinclus în enunț: 1 p. 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
2. Prezentarea, într-un text de cel mult 15 rânduri, a efectului pe care îl are absența semnelor de 
punctuație din replica tatălui, asupra mesajului caricaturii: absența semnelor de punctuație (virgula și 
semnul exclamării) permite receptarea mesajului în două moduri: pe de o parte sintagma „scumpu’ tatii” 
este o formulă de alint, iar pe de altă parte substantivul „scump” face referire la suma mare pe care tatăl 
a cheltuit-o pentru ținuta fiului său; ambiguizează atitudinea acestuia, între admirație și impasibilitate, 
între încurajare și inconștiență 8 p. 

Explicare clară, nuanțată, răspunsul face referire la cele două sensuri ale cuvântului „scump”: 8 
p.;  
Explicare ezitantă: 4 p. 
Încercarea de a explica: 2 p 
Lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p. 
 


