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

6 4 3 1 8 5 7 2 

 
C.  12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare dintre cerințe 
1. Precizarea motivului pentru care Sandra nu a reacționat la incidentul cu ligheanul cu apă: este fascinată 
de mare.                                

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

2. Explicarea cauzei pentru care Sandra este deranjată de ferestrele mari ale vilei, de picioarele lucioase ale 
pianului și de lampadare: evocau o viață bogată.                                          

1 punct pentru formularea răspunsului sub formă de enunț/enunțuri 
2 puncte pentru explicarea clară și nuanțată; 1 punct pentru explicare ezitantă, schematism; 0 puncte 
pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 

 
3. Ilustrarea unei trăsături morale a lui Nanni, valorificând textul dat. 

1 punct pentru numirea trăsăturii 
2 puncte pentru ilustrarea trăsăturii numite (2 puncte pentru ilustrare adecvată, prin valorificarea 
textului dat; 1 punct pentru încercarea de a ilustra trăsătura, cu valorificarea textului dat)  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 

 
4. Prezentarea atitudinii manifestate de Sandra în fiecare dintre cele două secvențe 

1 punct pentru numerotarea rândurilor  
2 puncte pentru prezentare clară, nuanțată a atitudinii, în fiecare din cele două secvențe (1 p. + 1 p.); 
1 punct pentru prezentarea ezitantă a atitudinii, în fiecare din cele două secvențe (0,5 p. + 0,5 p.) 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 
 

D. 10 puncte 

 1 punct pentru respectarea convențiilor unei note de jurnal (precizarea datei, relatare la persoana I 
singular) 

 2 puncte pentru refacerea contextului (clar, coerent: 2 p; ezitant: 1 p.) 

 2 puncte pentru evidențierea trăirilor/emoțiilor/sentimentelor provocate de întâmplare (clar, coerent: 
2 p; ezitant: 1 p.) 

 2 puncte pentru justificarea fugii (clar, coerent: 2 p; ezitant: 1 p.)  

 1 punct pentru marcarea celor trei paragrafe 

 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. 10 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 
1. Precizează unde se va salva progresul celui care joacă Pokemon Go: în contul creat 

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

 
2. Numirea a două opțiuni de personalizare a avatarului, de exemplu: schimbarea culorii pielii; schimbarea 
culorii părului; schimbarea culorii ochilor; alegerea unor ținute   

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. Menționarea rolului pokemingii: de a captura monstrul 

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

 
4 Explicarea modului în care jucătorul poate ajunge să controleze o sală de antrenament: învingând toți 
pokemonii de la o sală de antrenament și scăzându-i acesteia reputația 

2 puncte pentru explicație clară, nuanțată  
1 punct pentru explicare ezitantă, incompletă 
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 
5. Prezentarea utilității cromaticii cercului din jurul pokemonului: sugerează puterea monștrilor, ajutând 
participanții să aleagă modalitatea potrivită de a-i prinde  

2 puncte pentru prezentare clară, nuanțată  
1 punct pentru prezentarea ezitantă, lacunară  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 
 

B. (10 puncte) 

 1 punct pentru numerotarea rândurilor 

 1 punct pentru formularea punctului de vedere 

 6 puncte pentru motivarea răspunsului: clar, nuanțat: 6 p.; ezitant, schematic: 3 p.; încercare de 
prezentare: 1 p. 

 1 punct pentru coerența și corectitudinea exprimării 

 1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                         10 puncte 
1. Notarea numărului trenului: 1945 

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

 
2. Menționarea distanței pe calea ferată, în km, dintre Baia Mare și București: 624 de kilometri 

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

 
3. Precizarea variantei: 5 (IR 1588, IRN 1641) 

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

 
4. Formularea definiției: un minigrup este un grup alcătuit din 2 – 5 persoane 

1 punct pentru numerotarea rândurilor 
3 puncte pentru formularea unei definiții clară, nuanțată  
1 punct pentru o definiție lacunară  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 


