
BAREM PROFILREAL  

 

SUBIECTUL I (38 de  puncte) 

 

Scrie, în spaţiile rezervate, răspunsul la fiecare dintre cerinţe, pentru a demonstra înţelegerea textului de mai jos: 

 

Nr. Itemul Variante acceptabile Specificări Punctaj 

total 

1. Propune câte un sinonim 

contextual pentru 

următoarele cuvinte: 

face-voi, vină, stinsă, 

amar 

 

 

Construi-voi, clădi-voi, zidi-voi etc.; 

Culpă, păcat, prihană etc.; 

Potolită, domolită, înăbuşită, înfundată etc.; 

Jale, tristeţe, suferinţă, chin, necaz etc.  

1+1+1+1 

Câte 1 punct pentru fiecare ofertă potrivită. 

N.B. Sinonimele vor respecta categoriile 

gramaticale ale părților de vorbire cărora le 

aparțin. 

 

4 puncte 

2. Alcătuieşte câte un enunţ 

cu fiecare sintagmă. 

Se vor accepta enunţuri  formulate logic şi 

coerent, incluzând sintagma în structura enunţului. 
2+2 

Câte 2 puncte pentru fiecare enunţ logic, 

coerent, în care se include sintagma întreagă. 

 

4 puncte 

3. Scrie 4 expresii 

frazeologice sau 

locuţiuni care conţin 

substantivul floare. 

A da în floare: a începe să înflorească.  

În floarea vârstei: tânăr.  

Floare la ureche: se spune despre un lucru ușor 

de îndeplinit.  

De florile mărului (sau de flori de cuc): fără nici 

un folos; degeaba.  

Copil din flori: copil născut în afara căsătoriei; 

bastard  etc. 

Câte 1 punct pentru fiecare locuţiune/expresie 

corectă. 
4 puncte 

4. Explică, în spaţiul 

propus, semnificaţia 

generală şi contextuală a 

Se va accepta un text care conţine:  

 relevarea semnificaţiei simbolului; 

  interpretarea semnificaţiei contextuale, 

1+2+1+2 

1 punct pentru semnificaţia generală a 

simbolului; 

6 puncte 



simbolului grădină, prin 

raportare la alt simbol 

din acelaşi text. 

prin raportare la imaginile din text;  

 raportarea la un alt simbol din acest text 

liric. 

2 puncte pentru interpretarea semnificaţiei 

contextuale a simbolului; 

1 punct pentru numirea altui simbol;  

2 puncte pentru dezvăluirea semnificațiilor 

acestuia în raport cu simbolul grădină. 

5. Interpretează, în text 

coerent de 5-6 rânduri, 

semnificaţia unei figuri 

de stil din poezie 

(selectează secvenţa şi 

numeşte figura). 

 

 

Se va accepta un răspuns în care: 

 este numită corect o figură de stil (metafora, 

epitetul, simbolul, repetiția, hiperbola, 

anafora, interogaţia retorică, invocația 

retorică etc.); 

 se analizează figura de stil (cum s-a 

constituit, prin ce procedeu de limbă se 

creează, ce o face expresivă);  

 se relevă sugestia contextuală a figurii de stil.  

 

1+1+2+2  

1 punct pentru numirea corectă a figurii de stil;  

1 punct pentru analiza structurii acestei figuri 

de stil;  

2 puncte pentru relevarea sugestiei 

contextuale;  

2 puncte pentru raportarea la sistemul de 

imagini.  

N.B.! Se va acorda doar 1 punct pentru 

enunţurile în care se enumeră anumite 

semnificaţii, dar nu se interpretează adecvat cu 

referinţă la text. 

6 puncte 

6. Formulează 2 argumente 

plauzibile pentru a 

justifica titlul poemului. 

Se va considera potrivită orice variantă de răspuns care 

conţine 2 argumente plauzibile. 
2+2 
Câte 2 puncte pentru fiecare enunţ argumentativ. 

 

4 puncte 

7. Comentează, într-un 

minieseu de 10-12 

rânduri, mesajul global al 

textului, în raport cu 

afirmaţia lui Carrie Latet:  

Cea mai reușită 

conversație cu o mamă 

are loc in liniște, atunci 

când numai inima 

vorbește. 
. 

Se va accepta răspunsul care va conţine:  

 formularea mesajului global al poeziei 

(axare pe figuri de stil/motive relevante 

sau stări ale eului liric);  

 raportarea mesajului poeziei la  afirmaţia 

propusă;  

dezvoltarea ideii exprimate în citat, 

formulându-se un punct de vedere propriu 

6+2+2  

6 puncte pentru formularea mesajului global al 

poeziei, comentându-se două dintre figurile de 

stil /motivele relevante sau stările eului liric;  

2 puncte pentru raportarea mesajului la 

afirmaţia propusă;  

2 puncte pentru dezvoltarea ideii din afirmaţie, 

formulându-se un punct de vedere propriu. 

 

10 

puncte 

N.B.  Se va depuncta de la Redactare incoerenţa, incorectitudinea şi nerespectarea limitei de întindere, în cazul tuturor itemilor din subiectul I. 



SUBIECTUL II (28 de puncte) 

Realizează, în limita a 1-1,5 pagini, o caracterizare a personajului Ștefan, în baza fragmentului dat: 

Nr. Cerinţa Variante acceptabile Specificări Punctaj 

total 

1 Demonstrarea, prin 2 

argumente, a specificului 

dramatic (în sensul 

apartenenței la un gen 

literar) al personajelor 

fragmentului.  

Se va accepta un răspuns care demonstrează 

capacitatea elevului de a vedea în text 2 dintre 

particularitățile personajului dramatic. 

Câte 3 puncte pentru fiecare argument: 

numirea particularității (1 punct) și comentarea 

ei, sprijinindu-se pe fragmentul de text (2 

puncte). 

6 puncte 

2 Justificarea 

preponderenței 

mijloacelor de 

caracterizare indirectă. 

Va fi apreciată capacitatea candidatului de a vedea 

trăsături ale lui Ștefan în replicile Corinei și de a 

justifica acest procedeu de caracterizare. 

2 puncte pentru observarea felului de a fi al 

personajului masculin în trăirile sincere și 

puternice ale Corinei; 

2 puncte pentru justificarea rostului acestui 

procedeu de punere în lumină a personajului. 

4 puncte 

3 Comentarea a două 

trăsături morale ale 

personajului masculin. 

Oricare două dintre trăsăturile morale ale lui 

Ștefan ce se disting fie din replica Corinei, fie din 

cea a bărbatului, fie din didascalii. 

3+3 

Câte 3 puncte pentru fiecare trăsătură:  

- numită;  

- comentată;  

- ilustrată cu exemple din fragmentul dramatic. 

6 puncte 

4 Elucidarea atitudinii fetei 

față de tânăr, desprinsă 

din fragmentul subliniat. 

Candidatul va pune în evidență, dincolo de ținuta 

zeflemitoare, pe parcursul întregului pasaj, a 

Corinei față de Ștefan, atitudinea de apreciere a 

cumsecădeniei lui, chiar dacă exprimată în limbaj 

ușor picant: „Dumneata în materie de proastă 

creștere ești un impostor”. 

1+2+1 

1 punct pentru numirea exactă a atitudinii; 

2 puncte pentru interpretarea ei; 

1 punct pentru trimiterea la text. 

4 puncte 

5 Formularea unei 

concluzii cu referire la 

modul de construire a 

unei polemici. 

Concluzia clar exprimată, bazându-se atât pe 

textul oferit, cât şi pe experienţa de viaţă/ de 

cunoaștere a candidatului. 

2 puncte pentru exprimarea clară a ideii; 

2 puncte pentru fundamentarea ei pe o anumită 

experiență de cunoaștere a candidatului. 

4 puncte 

6 Referinţa la un cuplu de 

tineri (el + ea) din 

Felix + Otilia din romanul Enigma Otiliei de G. 

Călinescu, Apostol + Marta din romanul Pădurea 

1 punct pentru identificarea corectă a cuplului; 

1 punct pentru numirea corectă a autorului și 
4 puncte 

 



literatura română, care își 

relevă în polemici 

trăsăturile de caracter. 

spânzuraților de L. Rebreanu, Ștefan + Ela din 

Ultima noapte... de Camil Petrescu, Val Tomiță + 

Olga din Trei dinți din față de M. Sorescu, Victor 

Petrini+Matilda din Cel mai iubit dintre 

pământeni de M. Preda etc. 

operei din care se citează; 

2 puncte pentru dezvăluirea esenței polemicii 

în care sunt surprinse personajele invocate. 

Notă: cuplul ales trebuie văzut în polemică și 

nu trebuie să aparțină altei categorii de vârstă. 

 

 

 

REDACTARE (24 de puncte) 
 

Nr. Conţinutul 

parametrului 

Barem (specificaţii suplimentare) Punctaj 

total 

Condiţii de acordare a 

punctajului 

Distribuirea punctajului 24 

1.  Organizarea în scris 

a ideilor. 

Se acordă  în cazul unei 

lucrări structurate, cu 

distincţiile clare între 

introducere, 

desfăşurarea ideilor, 

concluzii. 

Cele 2 puncte vor fi distribuite după principiul calitativ:  

 claritatea ideilor — 1 punct;  

 consecutivitatea ideilor — 1 punct;  

  

 

2 puncte 

2.  Utilizarea limbii 

literare. 

Se acordă punctajul 

întreg (4 puncte), dacă 

numărul de greşeli de 

stil nu depăşeşte 1.  

Se va scădea cîte 1 punct pentru fiecare 2 greşeli de stil. 

 Se acordă 3 puncte, dacă au fost comise 2-3 greşeli. 

 Se acordă 2 puncte, dacă au fost comise 4-5 greşeli. 

 Se acordă 1 punct, dacă au fost comise 6-7 greşeli.  

 Se acordă 0 puncte, dacă sînt comise mai mult de 7 greşeli de stil. 

 

4 puncte 

3.  Aptitudini de 

analiză şi de 

interpretări critice. 

Se acordă pentru 

dovada capacităţii de 

lucru cu textul propus, 

citarea din text şi 

referinţele la text. 

Cele 4 puncte vor fi distribuite astfel: 

 pentru constatarea aspectelor definitorii ale temei de realizat - 1 punct;  

 utilizarea de date, informaţii, fapte elocvente - 1 punct; 

 abilitatea de a sintetiza informaţii, date, fapte angajate în compoziţie - 1 punct; 

 abilitatea de a interpreta critic o anumită informaţie, de a face constatări şi a 

ilustra anumite fenomene literare - 1 punct. 

Notă: Se acordă 0 puncte pentru fiecare parte nerealizată a sarcinii de lucru. 

 

4 puncte 



4.  Respectarea 

normelor 

ortografice şi 

gramaticale. 

Se acordă punctajul 

întreg (6 puncte), dacă 

numărul de greşeli 

ortografice sau 

gramaticale nu 

depăşeşte 1. 

 

 

Se va scădea cîte 1 punct pentru fiecare 2 greşeli ortografice sau 

gramaticale. 

 Se acordă 5 puncte, dacă au fost comise 2-3 greşeli. 

 Se acordă 4 puncte, dacă au fost comise 4-5 greşeli. 

 Se acordă 3 puncte, dacă au fost comise 6-7 greşeli. 

 Se acordă 2 puncte, dacă au fost comise 8-9 greşeli. 

 Se acordă 1 punct, dacă au fost comise 10-11 greşeli. 

 Se acordă 0 puncte, dacă sînt comise mai mult de 11 greşeli ortografice 

şi/sau gramaticale. 

 

6 puncte 

 

 

5.  Respectarea 

normelor de 

punctuaţie. 

Se acordă punctajul 

întreg (6 puncte),  dacă 

numărul de greşeli de 

punctuaţie nu 

depăşeşte 1. 

 

 

Se va scădea cîte 1 punct pentru fiecare 2 greşeli de punctuaţie. 

 Se acordă 5 puncte, dacă au fost comise 2-3 greşeli. 

 Se acordă 4 puncte, dacă au fost comise 4-5 greşeli. 

 Se acordă 3 puncte, dacă au fost comise 6-7 greşeli. 

 Se acordă 2 puncte, dacă au fost comise 8-9 greşeli. 

 Se acordă 1 punct, dacă au fost comise 10-11 greşeli. 

 Se acordă 0 puncte, dacă sînt comise mai mult de 11 greşeli de punctuaţie. 

 

6 puncte 

 

6.  Aşezarea în pagina 

şi încadrarea în 

limitele de spaţiu. 

Se acordă punctajul 

întreg, dacă au fost 

respectate alineatele şi 

limitele de spaţiu. 

Cele 2 puncte vor fi repartizate astfel: 

 pentru aşezarea corectă a textului în pagină — 1 punct; 

 pentru respectarea limitelor de spaţiu în toate secvenţele —1 punct.  

 

2 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 



Subiectul III CERERE(10 puncte) 

Nr. Conţinutul parametrului Barem (specificaţii suplimentare) Punctaj 

total 

1.  Utilizarea convenţiilor 

specifice acestui tip de 

compunere. 

1+2  

Cele 3 puncte vor fi repartizate astfel:  

a) dispunerea în pagină, respectarea marginii şi a alineatelor — 1 punct; 

 b) spaţierea elementelor componente: data şi semnătura — 2 puncte. 

3 puncte 

2.  Valorificarea conţinutului 

din legendă. 

1+2+1+1  

Cele 5 puncte acordate vor fi distribuite astfel:  

a) Adresarea, indicarea funcţiei – 1 punct;  

b) Prezentarea solicitantului, a adresei şi a statutului său – 2 puncte;  

c) Expunerea motivului pentru care se redactează cererea – 1 punct;  

d) Indicarea circumstanţelor de angajare – 1 punct. 

5 puncte 

3.  Respectarea normelor de 

ortografie şi de punctuaţie. 

2 puncte pentru corectitudinea ortografică, gramaticală, punctuaţională, stilistică (nu mai mult de 1 

greşeală); 

1 punct dacă au fost atestate 2 greşeli;  

0 puncte dacă au fost atestate mai mult de 2 greşeli. 

2 puncte 

 

 

 

 


