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BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

Subiectul I: Se evaluează realizarea unui eseu argumentativ prezentând portretul unui erou 
literar, la alegerea candidatului, cu motivarea opţiunii 
 respectarea cerinţei (încadrarea în temă, număr de rânduri) ................................ 6 puncte
 integrarea adecvată în discurs a unor structuri argumentative, descriptive

etc . .......................................................................................................................................6 puncte
 originalitatea şi relevanţa aspectelor de cultură şi civilizaţie valorificate în 

discurs .............................................................................................................................6 puncte
 acurateţea exprimării, aplicarea corectă a normelor lexico-

gramaticale........................................................................................................... 8 puncte
 respectarea normelor ortografice şi de punctuaţie ................................................ 4 puncte

Total parţial: 30 puncte
Subiectul II Se evaluează: competenţa de interacţiune în comunicare

 încadrarea în temă ...........................................................................................6 puncte
 redactarea dialogului conform cerinţei, în limita a 12 – 15 replici ......................4 puncte
 adecvarea vorbirii la specificul situaţiei de comunicare .....................................5 puncte
 utilizarea adecvată a formulelor de adresare ....................................................5 puncte
 cunoştinţe lexico-gramaticale............................................................................8 puncte
 respectarea normelor de ortografie şi punctuaţie ..............................................2 puncte

Total partial: 30 puncte

Subiectul III: Se evaluează: competenţa lingvistică
Completarea prin intuire a unor enunţuri lacunare, cu unităţi lexicale 
adecvate contextului dat (itemii 1 – 10) .................................................................... 10 puncte

Pentru fiecare enunţ completat adecvat contextului dat se acordă 1 punct:
(10x1 punct = 10 puncte)

Total parţial: 10 puncte

Subiectul IV: Se evaluează receptarea mesajului unui text citit, prin:
alegerea unui enunţ, cu informaţii prezentate în alegere multiplă, selectând 

varianta adecvată la conţinutul textului citit (itemii 1-5)

(Pentru fiecare enunţ completat adecvat la conţinutul textului dat se 
acordă câte 2 puncte: 5 enunţuri completate adecvat x 2 puncte = 10 
puncte

reconstituirea unor enunţuri redând informa�ii preluate din context (itemii 6 – 8)

(Pentru fiecare variantă selectată adecvat la contextul dat se acordă 2 puncte: 
3 enunţuri completate adecvat x 2 puncte = 6 puncte)

valorificarea corespunzătoare a unor informaţii din text în formularea de 
răspunsuri la întrebări (itemii 9 – 10)

(Pentru fiecare informaţie dată corect şi valorificată corespunzător în răspuns se 
acordă câte 2 puncte: 2 răspunsuri corecte  x 2 puncte = 4 puncte)

Total parţial: 20 puncte

Din oficiu: 10 puncte Total general: 100 puncte


