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BAREM DE NOTARE 

 
SUBIECTUL 1   (25 de puncte) 

Conținutul de idei – 20 de puncte 
- 20 puncte pentru explicarea adecvată, nuanțată, care să reflecte înțelegerea semnificațiilor; 
 -15 puncte pentru explicare corectă, reflectând înțelegerea semnificațiilor, dar cu unele ezitări în formularea ideii; 
- 10 puncte pentru explicare ezitantă/parțială;  
- 5 puncte pentru încercare de explicare.  
Redactare - 5 puncte:  
- Exprimare: clară, corectă, vocabular adecvat: 1 punct; două greșeli de exprimare/vocabular: 0,5 puncte; trei sau mai 
multe greșeli de exprimare/vocabular: 0 puncte. 
- Ortografie: 2 puncte. Fiecare greșeală la nivel de ortografie este depunctată cu 0,5.  
- Punctuație: 1 punct. Două greșeli de punctuație: 0,5 puncte; trei sau mai multe greșeli de punctuație: 0 puncte. 
 - Lizibilitate: 0,5 puncte.  Încadrare în limita de spațiu: 0,5 puncte. 
 

SUBIECTUL 2 (25 de puncte) 

Conținutul de idei – 20 de puncte 
Pentru fiecare motiv enunțat se acordă maximum 10 puncte, astfel: 
- 10 puncte pentru prezentarea adecvată, nuanțată, care să reflecte înțelegerea semnificațiilor textului; 
 - 8 puncte pentru prezentarea în acord cu semnificația textului, dar cu unele ezitări în formularea ideii; 
-  5 puncte pentru explicare ezitantă/parțială/parțial neadecvată la semnificația textului;  
- 3 puncte pentru încercare de explicare.  
Redactare - 5 puncte:  
- Exprimare: clară, corectă, vocabular adecvat: 1 punct; două greșeli de exprimare/vocabular: 0,5 puncte; trei sau mai 
multe greșeli de exprimare/vocabular: 0 puncte. 
- Ortografie: 2 puncte. Fiecare greșeală la nivel de ortografie este depunctată cu 0,5.  
- Punctuație: 1 punct. Două greșeli de punctuație: 0,5 puncte; trei sau mai multe greșeli de punctuație: 0 puncte. 
 - Lizibilitate: 0,5 puncte.  Încadrare în limita de spațiu: 0,5 puncte. 
 

SUBIECTUL 3  (15 puncte)  

Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare parte de vorbire corect identificată (atingere – substantiv; clipi – verb; pleoape – 
substantiv; ei  - pronume; delicată – adjectiv) 

     

SUBIECTUL 4 (10 puncte) 

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare formă scrisă corect: Hm, ia ascultă aici, i-a  spus atunci bătrâna, dar dacă i-a  dat 
atât de mult de lucru tocmai ca să nu termine de cusut ia și să  nu  ia  parte la întrecere?     
  

SUBIECTUL 5    (15 puncte) 

Se acordă câte 3 puncte  pentru fiecare formă scrisă corect, respectând cerința, astfel: 1 punct pentru trecerea verbului la 
timpul sau persoana cerută; 2 puncte pentru scrierea corectă a acestei forme. (a. Tu vei fi încrezător și vei ști tot.;  b. Mama 
vrea să fii atent și să scrii citeț. ;  c. E imposibil să afli mai mult.) 

 

Se acordă 10 puncte  din oficiu. 
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