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Nivelul 2 – clasele a VII-a și a VIII-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 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. b 
2. c 
3. a 
4. c 
 
B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect 
 

5 1 8 7 4 3 2 6 

 
C.  12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare dintre cerințe 
1. Notarea numărului copiilor aflați pe țărm: cinci                                        

3 puncte pentru răspunsul corect, sub formă de enunț 
1 punct pentru răspunsul corect, neinclus în enunț 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 

 
2. Menționarea a două elemente componente ale unei nave, oricare dintre: prora, cordaj, pânze, punte 

3 puncte (1,5 p. + 1,5 p.) pentru răspunsul corect, sub formă de enunț  
2 puncte (1 p. + 1 p.) pentru răspunsul corect, neinclus în enunț 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 
 

3. Transcrierea a două trăsături ale bătrânului, de exemplu: Cu pielea albă, albă, cu mâinile slabe, merge 
obosit, fără grabă;  E aşa de bătrân, încât îi tremură mâinile, chiar şi capul, puţin etc.       

3 puncte (1,5 p. + 1,5 p.) pentru răspunsul corect, sub formă de enunț  
2 puncte (1 p. + 1 p.) pentru răspunsul corect, neinclus în enunț 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 

 
4. Prezentarea relaţiei care se poate stabili între cele două secvenţe din text: imaginea mării, necesitatea 
purificării, pregătirea de călătorie etc.                                          

3 puncte pentru prezentare clară, nuanțată 
2 puncte pentru prezentare ezitantă 
1 punct pentru precizarea relației 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 

 
D. 10 puncte 

 1 punct pentru numerotarea rândurilor 

 1 punct pentru precizarea datei, a locului: 3 septembrie 2016, hanul Almayer (0,4 p. + 0,4 p.) și 
pentru respectarea indicației referitoare la nume: Dira (0,2 p.) 

 5 puncte pentru conținutul scrisorii: prezentare clară, nuanțată a impresiei, valorificând informații 
din textul dat: 5 p.;  prezentare ezitantă a impresiei, valorificând informații din textul dat: 3 p.;  
încercare de prezentare: 1 p. 

 1 punct pentru coerența și corectitudinea exprimării 

 1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație 

 1 punct pentru adaptarea la situația de comunicare dată (comunicare colocvială, respectarea 
convențiilor unei scrisori) 

Notă. Tendința de comentare a textului, folosirea nejustificată a conceptelor de teorie literară, a 
jargonului critic 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. Precizarea scopului: informativ 

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

 
2. Menţionarea numelui regizorului: Jon Favreau 

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

 
3. Precizarea rolului parantezelor din interiorul textului dat: oferă informaţii suplimentare 

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

 
4. Explicarea semnificației sintagmei date: prieteni foarte buni, de nedespărţit 

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

 
5. Motivarea folosirii adjectivelor în secvenţa indicată, de exemplu: evidențiază caracteristici ale personajelor 

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

 
B. (10 puncte) 

 1 punct pentru numerotarea rândurilor 

 1 punct pentru formularea răspunsului la întrebare 

 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. Menționarea a două informații referitoare la festival 

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. Notarea fiecărui nume al interpreţilor 

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 locului desfășurării festivalului 

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

 
4. Prezentarea utilităţii unui program în cadrul unui recital/concert 

1 punct pentru numerotarea rândurilor 
3 puncte pentru prezentare clară, nuanțată; 1 punct pentru prezentarea ezitantă, lacunară; 0 puncte 
pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 


