
Testul nr. 1 

BAREM PROFIL UMANIST 

Subiectul 1 (40 de  puncte) 

 

N Itemul Variante acceptabile Specificări Punctaj 

total 

1)  Ilustrează, în două enunţuri, 

valoarea morfologică de 

adjectiv şi adverb a 

cuvîntului frumos. 

Două enunţuri care ilustrează valoarea de adjectiv şi 

adverb a cuvîntului frumos. 

 

1+1+1+1 

Cîte 1 punct pentru ilustrarea valorii  

Cîte 1 punct pentru construirea 

enunţului. 

 

4 puncte 

2)  Alcătuieşte cîte un enunţ cu 

cuvîntul limpede, în 

sensurile definite: 

Orice enunţ corect construit cu cuvîntul limpede, 

ilustrînd sensurile propuse. 

   

2+2 

Cîte 2 puncte pentru fiecare enunţ 

corect construit. 

4 puncte 

3)  Propune un alt titlu pentru 

acest text, exprimat printr-un 

simbol, argumentîndu-ţi într-

un enunţ opţiunea. 

 Se acceptă orice formulă de titlu, exprimată printr-

un simbol, adecvată anume acestui text.  

 Se punctează enunţul argumentativ. 

 

1+1+2 

1 punct pentru adecvarea titlului la text; 

1 punct pentru formula-simbol; 

2 puncte pentru enunţul argumentativ, 

construit corect şi conţinînd o explicaţie 

plauzibilă, raportată la text.  

4 puncte 

4)  Interpretează, în 5 enunţuri, 

rolul repetiţiei: Numele-

acesta, în textul dat. 

 

 

Un text ce conţine: 

 Relevarea rolului repetiţiei în contextul 

poeziei (laitmotiv); 

 Interpretarea semnificaţiei contextuale prin 

raportarea la titlul poeziei şi mesajul acesteia. 

 1+1+1+1 

 1 punct pentru definirea rolului 

repetiţiei ca laitmotiv; 

1 punct pentru relaţionarea cu titlul; 

1 punct  pentru angajarea contextelor; 

1punct pentru coerenţa ideilor. 

N. B.! Punctul pentru coerenţa se va 

oferi doar dacă vor fi luate celelalte trei. 

4 puncte 

5)  Construieşte 3 comparaţii, 

avînd ca bază următorii 

termeni: limpede, frumos, 

răsunător. 

Trei comparaţii ce au ca bază termenii: limpede, 

frumos, răsunător, fie ca adverbe, die ca adjective; 

nu există nici un fel de restricţii faţă de termenii 

comparaţiilor. 

 

2+2+2 

2 puncte pentru fiecare comparaţie 

corect construită. 

  

6 puncte 



6)  Explică, în 2-3 enunţuri, 

starea de spirit a eului liric 

exprimată în strofa a treia. 

Un text ce conţine: 

 Formularea stării de spirit detectate; 

 Examinarea relaţiei dintre starea de spirit a 

eului liric şi imaginea artistică; 

 Reperarea procedeelor stilistice atestate. 

1+1+2 

1 punct pentru identificarea adecvată a 

stării de spirit; 

1 punct pentru angajarea unui procedeu 

stilistic; 

2 puncte pentru relaţionarea stării eului 

cu imaginea. 

4 puncte 

7)  Argumentează, în două teze, 

apartenenţa textului dat la 

genul liric. 

 

Două teze construite corect: raţionament +exemplu, 

ce demonstrează apartenenţa textului la genul liric, 

cum ar fi: 

1. Prezenţa eului liric: care ne seamănă de 

sărbători...; 

2. Caracterul subiectiv al discursului liric: 

Numele-acesta e ca streaşina casei noastre.  

1+1+1+1 

 Cîte 1 punct pentru raţionamentul 

propus, 

 Cîte 1 punct pentru exemplul ilustrativ. 

 

4 puncte 

8)  Comentează, în 8-10 rînduri, 

mesajul strofei a patra, în 

raport cu afirmaţia lui Vasile 

Ghica: Dintr-o epocă, arta 

alege cîteva nume şi un etc. 

 

Se va accepta comentariul care va conţine: 

a. formularea mesajului strofei a patra (în baza 

a două dintre motivele literare identificate); 

b. raportarea mesajului la imaginea centrală a 

poeziei; 

c. angajarea / dezvoltarea ideii din citat; 

d. relaţionarea propriului punct de vedere 

despre mesaj cu citatul. 

6+2+2 

6 puncte pentru formularea mesajului 

global al poeziei, comentîndu-se 

repetiţia, alte 2 figuri de stil /motive 

relevante;  

2 puncte pentru raportarea mesajului la 

afirmaţia propusă; 

2 puncte pentru  dezvoltarea ideii din 

afirmaţie, formulîndu-se un punct de 

vedere propriu. 

N.B.! Se va depuncta de la Redactare 

incoerenţa, incorectitudinile şi 

nerespectarea limitei de întindere, în 

cazul tuturor itemilor din subiectul I. 

10 puncte 

 

 

 

 

 



Subiectul al II-lea (23 de puncte) 

 

Nr Parametrul Variante acceptabile Specificări Punctaj total 

1 Explicarea modului 

propriu de înţelegere a 

conceptelor poet bun, poet 

preferat. 

Explicarea viziunii proprii asupra conceptelor poet 

bun, poet preferat. 

 

2 puncte pentru explicarea 

conceptelor. 
2 puncte 

2 Raportarea conceptelor la 

noţiunea: univers poetic. 

Raportarea conceptelor la universul poetic al unui 

autor: poet bun, poet preferat - teme general-

umane, motive universale, stări ale eului aproape 

sufletului cititorului, limbaj artistic etc. 

3 puncte pentru raportarea 

conceptului.  
3 puncte 

3a Reperarea motivată a două 

texte din literatura română, 

potrivite temei. 

Orice texte literare, cu dovada clară a cunoaşterii 

textului. 

Motivarea alegerii în raport cu parametrul indicat.  

3+3 

Cîte 3 puncte pentru referinţa la 

fiecare text şi formularea 

argumentelor  convingătoare.  

6 puncte 

3b Comentarea aspectelor ce 

conturează mesajul 

textelor alese spre 

exemplificare: teme, 

motive, imagini artistice,  

stări ale eului, idealuri 

etc.  

Orice argumente plauzibile, în raport cu teme/ 

motive/ imagini artistice/ stări ale eului etc. 

racordate la tema eseului  şi corecte  în raport cu 

autorul şi textele alese. 

2+2 

Cîte 2 puncte pentru fiecare 

dintre textele comentate. 

4 puncte 

3c Ilustrarea adecvată cu 

cîte două exemple 

convingătoare din cele 

două opere selectate. 

Orice secvenţe din textele alese, racordate la tema 

eseului. 
1+1+1+1 

Cîte 1 punct pentru fiecare 

referinţă convingătoare la text.  

4 puncte 

4. Dezvoltarea motivată a 

unei idei din citatul propus. 

Orice idei congruente cu tema eseului şi citatul 

propus. 

2 puncte pentru ideea clar 

formulată şi comentată explicit. 
2 puncte 

5. Exprimarea opiniei proprii 

cu referire la actualitatea 

subiectului abordat. 

Orice opinie clar exprimată privind subiectul în 

discuţie. 

1 punct  pentru formularea clară 

a opiniei. 

1 punct pentru argumentare. 

2 puncte 

 

 



REDACTARE 

 

Nr. Conţinutul 

parametrului 

Barem (specificaţii suplimentare) Punctaj 

total 

Condiţii de acordare a 

punctajului 

Distribuirea punctajului 27 

1.  Organizarea în scris 

a ideilor. 

Se acordă  în cazul unei lucrări 

structurate, cu distincţiile clare 

între introducere, desfăşurarea 

ideilor, concluzii. 

Cele 4 puncte vor fi distribuite după principiul calitativ:  

 claritatea ideilor — 2 puncte;  

 consecutivitatea ideilor — 2 puncte;  

  

 

4 puncte 

2.  Utilizarea limbii 

literare. 

Se acordă punctajul întreg (4 

puncte), dacă numărul de greşeli de 

stil nu depăşeşte 1.  

4 puncte pentru rigoarea stilistică şi corectitudinea exprimării.  

Se va scădea cîte 1 punct pentru fiecare 2 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 

p;  

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

 abilitatea de a sintetiza informaţii, date, fapte angajate în 

compoziţia de realizat - 1 p; 

 abilitatea de a interpreta critic o anumită informaţie, constatări şi 

anumite fenomene literare - 1 p. 

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

de lucru. 

 

4 puncte 

4.  Respectarea 

normelor 

ortografice. 

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 numărul de greşeli nu depăşeşte cifra 

3 (se admit 2-3 greşeli). 

 Se acordă 4 puncte, dacă numărul de greşeli nu depăşeşte cifra 

5 (se admit 4-5 greşeli). 

 Se acordă 3 puncte, dacă numărul de greşeli nu depăşeşte cifra 

7 (se admit 6-7 greşeli). 

 Se acordă 2 puncte, dacă numărul de greşeli nu depăşeşte cifra 

9 (se admit 8-9 greşeli). 

 

6 puncte 

 

 



 Se acordă 1 punct, dacă numărul de greşeli nu depăşeşte cifra 

11 (se admit 10-11 greşeli). 

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

ortografice sau gramaticale. 

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 numărul de greşeli nu depăşeşte cifra 

3 (se admit 2-3 greşeli). 

 Se acordă 4 puncte, dacă numărul de greşeli nu depăşeşte cifra 

5 (se admit 4-5 greşeli). 

 Se acordă 3 puncte, dacă numărul de greşeli nu depăşeşte cifra 

7 (se admit 6-7 greşeli). 

 Se acordă 2 puncte, dacă numărul de greşeli nu depăşeşte cifra 

9 (se admit 8-9 greşeli). 

 Se acordă 1 punct, dacă numărul de greşeli nu depăşeşte cifra 

11 (se admit 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 (3 

puncte), dacă au fost respectate 

alineatele cerute şi limitele de 

spaţiu. 

Cele 3 puncte vor fi repartizate astfel: 

 pentru aşezarea corectă a textului în pagină — 1 punct; 

 pentru respectarea alineatelor; 

 pentru respectarea limitelor de spaţiu în toate secvenţele —

3 puncte.  

 

3 puncte 

 

 

 

  



Subiectul III (10 puncte) 

 

Nr. Conţinutul parametrului Barem (specificaţii suplimentare) Punctaj 

total 

1.  Să utilizezi convenţiile 

specifice acestui tip de 

compunere. 

1+1+1+1 

Cele 4 puncte vor fi repartizate astfel: 

a) pentru utilizarea corectă a celor trei elemente: denumirea, data, semnătura — 1 punct; 

 b) dispunerea în pagină, încadrarea în spaţiul acordat — 1 punct; 

c) respectarea marginii şi a alineatelor — 1 punct; 

d) spaţierea elementelor  — 1 punct.  

4 puncte 

2.  Să respecţi structura şi 

conţinutul adecvate. 
1+1+3 

Cele 5 puncte acordate vor fi distribuite astfel: 

a) pentru semnarea avizului  — 1 punct; 

b) pentru indicarea denumirii textului – aviz  — 1 punct;  

c) pentru conţinutul propriu-zis al informaţiei preluate din legendă — 3 puncte. 

5 puncte 

3.  Să respecţi normele de 

ortografie şi de punctuaţie. 
1 

1 punct pentru corectitudine (nu mai mult de 1 greşeală ortografică şi 1 greşeală de punctuaţie);  

0 puncte dacă se comit 2 şi mai multe greşeli ortografice / 2 şi mai multe greşeli de punctuaţie. 

1 puncte 

 


