
Barem de corectare  

Limba şi literatura română (alolingvi), BAC 

Sesiune suplimentară (Pinul) 

Notă:  

 Se acordă cîte un punct pentru fiecare enunţ logic.  

 Greşelile se subliniază pe text şi se bifează pe cîmp. 
 

Item Răspuns corect/ posibil Specificări Punctaj 

I.  

1.  

Se consideră corecte enunţurile: 

a) Un pin creştea la marginea pădurii. 

b) Îi era ruşine că altădată a fost cu 

ceilalţi pini. 

c) Ajutaţi-mă! 

 şi alte variante adecvate sarcinii. 

Se acordă cîte un punct pentru fiecare 

enunţ identificat corect. 

0-3 

2. Se admit sinonimele: 

satisfăcut – mulţumit  traiul - viaţa 

 trist - posomorît 

 privea – se uita 

vroia - dorea 

să plece – să meargă, să se ducă 

şi alte variante adecvate sarcinii. 

Se acordă cîte un punct pentru fiecare 

sinonim identificat corect. 

0-6 

3. Se acceptă răspunsuri adecvate sarcinii. Se acordă cîte un punct pentru fiecare 

răspuns adecvat sarcinii. 
0-4 

4.  Se acceptă enunţuri adecvate sarcinii.  Se acordă cîte un punct pentru fiecare 

enunţ adecvat sarcinii. 
0-3 

5. Se acceptă o compoziţie, adecvată 

sarcinii. 

Se acordă: 

cîte un punct pentru fiecare enunţ logic; 

cîte un punct pentru respectarea fiecărui 

reper. 

0-6 

6.  Se acceptă un final corespunzător 

condiţiei.  

Se acordă cîte un punct pentru fiecare 

enunţ logic. 
0-3 

7. Se admit sfaturi potrivite sarcinii. Se acordă cîte un punct pentru fiecare 

enunţ logic. 
0-2 

8. Se acceptă o compoziţie adecvată 

sarcinii. 

Se acordă: 

cîte un punct pentru fiecare enunţ logic; 

 

0-3 

II. 

1. 

Se admite un text adecvat sarcinii. Se acordă: 

cîte un punct pentru fiecare enunţ logic; 

un punct pentru utilizarea lexicului 

specific textului de reclamă; 

un punct pentru coerenţa deplină a 

mesajului (0 puncte pentru coerenţă 

parţială sau lipsă de coerenţă). 

0-7 

II.2 Se acceptă un dialog adecvat sarcinii. Se acordă cîte un punct pentru fiecare 

replică dezvoltată, adecvată situaţiei. 

Notă. Nu se acordă puncte pentru replicile 

care conţin doar un cuvînt. (de tipul: Da. 

Nu. Desigur. Bine. Mulţumesc. etc.) 

 

 

 

 

0-8 



 

  

Corectitudinea 

 (părţile I, II ale testului). 

Se acordă 5 puncte pentru corectitudinea 

exprimării în realizarea părţilor I, II ale 

testului. 

Notă: Dacă elevul a realizat 50% din 

volumul indicat, i se acordă respectiv 

50% din punctajul prevăzut pentru 

corectitudine. 

0-5 

Puncte 5 4 3 2 1 

Nr. de 

greşeli 

0-5 6-9 10-14 15-19 20-25 

III. Se acceptă o compoziţie adecvată 

sarcinii. 

Se acordă: 

4 puncte (cîte un punct pentru respectarea 

fiecărui reper); 

2 puncte pentru coerenţa mesajului 

(coerenţă deplină - 2 puncte; coerenţă 

parţială - 1 punct; lipsă de coerenţă - 0 

puncte); 

10 puncte (cîte un punct pentru fiecare 

enunţ logic). 

0-16 

IV. Se acceptă o compoziţie adecvată 

sarcinii. 

Se acordă: 

1 punct pentru exprimarea minimum a 

unei opinii; 

1 punct pentru argumentarea minimum a 

unei opinii;  

2 puncte pentru coerenţa mesajului 

(coerenţă deplină - 2 puncte; coerenţă 

parţială - 1 punct; lipsă de coerenţă - 0 

puncte) ; 

12 puncte (cîte un punct pentru fiecare 

enunţ logic). 

 

0-16 

 Corectitudinea (părţile III, IV ale 

testului). 

Se acordă 5 puncte pentru corectitudinea 

exprimării în realizarea părţilor III, IV ale 

testului. 

Notă: Dacă elevul a realizat 50% din 

volumul indicat, i se acordă respectiv 

50% din punctajul prevăzut pentru 

corectitudine. 

0-5 

Puncte 5 4 3 2 1 

Nr. de 

greşeli 

0-5 6-9 10-14 15-19 20-25 

Total: 87 de puncte 

 

 

 


