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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 existenței în item a unei precizări referitoare la limite de rânduri, se va 
depuncta, de fiecare dată, cu 1 punct nerespectarea acesteia.  

 
SUBIECTUL I__________________________________________________30 de puncte 
A. 4 puncte: 1 punct pentru fiecare răspuns corect 
1. b 
2. d 
3. b 
4. d. 
 
B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect 
 

8 1 3 5 2 7 6 4 

 
C.  12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe 
1. Menționarea a două acțiuni pe care Micaela le face cu plăcere: împăturirea bucăților de 
stofă, ordonarea listelor de bucate vechi, a programelor: 1,5 p. + 1,5 p.    
2. Precizarea motivului pentru care Faraon merge cu mâinile întinse înainte și cu palmele 
întinse: visează, doarme, este somnambul etc. 3 p. 
3. Explicarea motivului pentru care urechea cămilei este ruginită, de exemplu: nu a mai fost 
îndoită de mult timp etc. 
            - 3 puncte pentru explicarea clară, coerentă 
            - 1 punct pentru încercarea de explicare. 
4. Prezentarea motivului pentru care replicile lui Oliver și ale lui Gerald cuprind cuvinte 
despărțite în silabe, de exemplu: sugerează faptul că aceștia citesc silabisind, sunt școlari 
de vârstă mică etc. 
            - 3 puncte pentru explicarea clară, coerentă 
            - 1 punct pentru încercarea de explicare. 

 
D. 8 puncte 
- 1 punct pentru formularea punctului de vedere: cred/nu cred că Micaela este o fată 
conștiincioasă; 
- 8 puncte pentru susținerea punctului de vedere prin explicație clară, nuanțată; 4 puncte 
pentru susținerea punctului de vedere explicații ezitante; 1 punct pentru încercarea de a 
explica. 
- 1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație. 
 
 
 
 
 
 

 



 
SUBIECTUL al II-lea________________________________________________20 puncte 
A. 10 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 
1. Precizarea modului în care se stabilește câștigătorul jocului: prin contabilizarea numărului 
de covoare vizibile și a sumei de bani strânse de fiecare câștigător – jucătorul cu cea mai 
mare avere este declarat câștigător: 2 p. 
2. Precizarea mutărilor ce pot fi realizate de jucători: îl mută pe Assam; plătesc taxa, întind 
unul din covorașe. 

- 2 puncte pentru precizarea celor trei mutări; 
- 1 punct pentru precizarea a două sau a unei mutări. 

3. Precizarea momentului în care poate fi aleasă direcția în care va avansa Assam: înainte 
de a arunca zarul: 2 p. 
4. Precizarea a două modalități de așezare a covorașelor: pe două pătrățele goale, pe un 
pătrăţel gol şi o jumătate de covor, indiferent de culoarea acestuia sau pe două jumătăţi de 
covoraşe diferite. 1 p. + 1 p. 
5. Prezentarea modului de calcul al sumei datorate proprietarului unui covoraș dacă Assam 
își va încheia mișcarea pe covorașul acestuia: suma datorată este egală cu numărul de 
pătrăţele alăturate, acoperite cu covoraş de aceeaşi culoare cu al covoraşului ce acoperă 
căsuţa pe care acesta şi-a încheiat drumul.  

- 2 puncte pentru răspunsul corect, sub formă de enunț. 
- 1 punct pentru răspunsul corect, dar nu sub formă de enunț. 

 
B. (10 puncte) 
- 6 puncte pentru explicație clară, nuanțată; 3 puncte pentru explicații ezitante; 1 punct 
pentru încercare de a explica. 
- 3 puncte pentru valorificarea informațiilor din text; 1 p pentru încercarea de valorificare a 
informațiilor din text; 
- 1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație. 
 
SUBIECTUL al III-lea______________________________________________ 10 puncte 
1.  Precizarea avantajului noii sticle Dorna; de exemplu: conține mai puțin plastic; poate fi 
răsucită 

- 2 puncte pentru răspunsul corect și complet  sub formă de enunț. 
- 1 puncte pentru răspunsul corect, dar nu sub formă de enunț 

2. Explicarea relației dintre mesajul verbal și cel vizual, de exemplu: prin noua sticlă Dorna 
se demonstrează grija acordată mediului; imaginea sticlei răsucite – simbol al protecției 
mediului etc. 

- 8 puncte pentru explicarea clară, nuanțată; 4 puncte pentru explicarea parțial 
nuanțată; 1 punct pentru încercarea de explicare. 
 


