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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 acestora.  

 
 
SUBIECTUL I_____________________________________________________  ___30 de puncte 
 
A.  4 puncte: 1 punct pentru fiecare răspuns corect 
1. c 
2. c 
3. c. 
4. b. 
 
B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect 
 

5 7 8 2 6 4 3 1 

 
 
C.  12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe 
1. Numirea etapelor vieții: copilăria, tinerețea, bătrânețea.  1 p. + 1 p. + 1 p. 
2. Precizarea semnificației secvențelor: condensări temporale. 3 p. 
3. Menționarea situațiilor: când tatăl îi vorbește despre colombre; când tovarășii fac referire la 
monstru.  1,5 p. + 1 ,5 p. 
4. Explicarea faptului precizat: 

- 3 puncte pentru explicație clară, nuanțată 
- 2 puncte pentru explicație ezitantă 
- 1 punct pentru încercarea de explicaţie. 

 
D. 10 puncte 

- 2 puncte pentru respectarea convențiilor unei scrisori/ text epistolar; 
- 1 punct pentru precizarea punctului de vedere; 
- 6 puncte pentru susținerea clară, coerentă a punctului de vedere; 3 puncte pentru susținerea 
ezitantă a punctului de vedere; 1 punct pentru încercare de a-și susține punctului de vedere . 
- 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. Formularea unor titluri posibile: 1 p. + 1 p. 
2. Numirea a două surse: opera lui Pliniu cel Bătrân; opera lui Strabo. 1 p. + 1 p. 
3. Menționarea a două aspecte vizate de actul normativ: oprirea pescuitului irațional; protejarea 
peștelui în perioada de reproducere; gospodărirea bazinelor piscicole, braconaj, poluarea apelor.  
                                                                                                                                              1 p. + 1 p. 
4. Prezentarea diferențelor 

- 2 puncte pentru răspunsul corect și complet   
- 1 puncte pentru răspunsul parțial 

5. Prezentarea diferențelor 
- 2 puncte pentru răspunsul corect și complet   
- 1 puncte pentru răspunsul parțial 

 
B. (10 puncte) 

- 1 punct pentru formularea opiniei; 
- 8 puncte pentru susținerea clară, nuanțată; 4 puncte pentru susținere ezitantă; 1 punct pentru 
încercarea de susținere. 
- 1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație. 

 
SUBIECTUL al III-lea___________________________________________________      10 puncte 
1.  Precizarea scopului campaniei: de a combate violența asupra copiilor: 2 p.    
2. Prezentarea relației dintre mesajul verbal și cel vizual de pe afiș (de exemplu: mesajul verbal 
evidențiază efectele violenței; imaginea surprinde un act de violență; cromatica este în strânsă 
legătură cu starea copilului etc.) 

- 6 puncte prezentarea clară, nuanțată  a relației dintre mesajul verbal și cel vizual; 3 puncte 
pentru motivarea neclară; 1 punct pentru încercarea de motivare; 
- 1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație. 
- 1 punct pentru originalitatea abordării. 

 
 

 

 
 


