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EVALUARE ÎN EDUCA ŢIE  
Limba şi literatura român ă 

Etapa I – 8.10.2011 

Barem de corectare şi notare  
 Clasa a XII-a 
 
Partea I (70 de puncte) 
 
A. Receptarea textului literar (30 de puncte) 
Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul citat. 
 
1. c  6 puncte 
2. Explicarea rolului cratimei, de exemplu: cratima leagă verbul a fi de articolul o 
etc.(explicarea corectă a rolului cratimei, fără greșeli de exprimare și/sau de ortografie: 6 
p.; explicarea corectă a rolului cratimei, dar cu  greșeli de exprimare și/sau de ortografie 
sau explicarea parţial corectă a folosirii cratimei, fără greșeli de exprimare și/sau de 
ortografie: 3 p.; exprimare parțial corectă, divagaţii şi/sau improvizaţii, cu cel puţin o 
greşeală de exprimare şi/sau de ortografie: 1 p.)  6 puncte 
3. Notarea celor trei motive literare, de ex.: steaua, lumina, moartea, amintirea, iubirea etc.  
    (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte 
4. Precizarea ritmului versurilor: ritm iambic. 6 puncte 
5. Comentarea ultimei strofe a poeziei, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi 
mijloacele artistice, de exemplu:  ultima strofă are caracter concluziv, evidențiază forța pe 
care o are amintirea unei iubiri pierdute etc.: 4 p. (Comentarea versurilor, prin sublinierea 
relaţiei dintre ideea poetică  şi mijloacele artistice; respectarea normelor de exprimare, de 
ortografie şi de punctuaţie: 4 p.; comentarea versurilor doar prin prezentarea selectivă a 
mijloacelor artistice sau a ideii poetice, fără sublinierea relaţiei dintre ele; abateri minore 
de la normele de exprimare, de ortografie şi / sau de punctuaţie: 2 p.; încercarea de 
comentare, fără valorificarea convingătoare a textului poetic; unele abateri de la normele 
de exprimare, de ortografie şi/ sau de punctuaţie: 1 p.), respectarea limitei minime/maxime 
de spaţiu indicată: 2 p.  6 puncte 
 
B. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte) 
 
1.  F  6 puncte 
2.  b  6 puncte 
3. Precizarea scopului comunicării: de a informa.  6 puncte 
4. Transcrierea celor trei termeni din câmpul lexico-semantic al spațiului, de exemplu: loc, 
viteză, deplasare, distanță, parcurs etc. (2 p. + 2 p. + 2 p.)  6 puncte 
5. Explicarea rolului parantezelor în fragmentul citat, de exemplu: parantezele rotunde 
închid un enunț cu valoare explicativă, menit să îmbogățească înțelesul frazei anterioare 
etc.: 4 p. (Explicarea corectă, nuanţată, a rolului parantezelor, respectarea normelor de 
exprimare, de ortografie și de punctuație: 4 p.; explicarea corectă a rolului parantezelor, 
fără respectarea normelor de exprimare, de ortografie și de punctuație sau explicarea 
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parțială, cu respectarea normelor de exprimare, de ortografie și de punctuație: 2 p.; 
încercarea de explicare, divagaţii şi/ sau improvizaţii, cu greşeli de exprimare şi/ sau de 
ortografie: 1 p.), respectarea limitei minime/maxime de spaţiu indicată: 2 p. 6 puncte  
 
C. Scrierea despre text (10 puncte) 
 
1. Transcrierea versurilor care exprimă poetic formula: timpul = distanţa / viteza luminii: La 
steaua care-a răsărit/ E-o cale-atât de lungă,/ Că mii de ani i-au trebuit/ Luminii să ne-
ajungă. 4 puncte 
2. Prezentarea modul în care este abordată problematica timpului în cele două texte citate, 
de exemplu: problematica timpului este abordată diferit, din perspectiva unui poet vs. 
perspectiva unui om de știință etc. 5 p. (Prezentarea corectă, nuanţată, a modului în care 
este abordată problematica timpului în cele două texte, respectarea normelor de exprimare, 
de ortografie și de punctuație: 5 p.; prezentarea corectă, nuanţată, a modului în care este 
abordată problematica timpului în cele două texte, respectarea normelor de exprimare, de 
ortografie și de punctuație sau prezentarea parțială, cu respectarea normelor de exprimare, 
de ortografie și de punctuație: 3 p.; încercarea de prezentare, divagaţii şi/ sau improvizaţii, 
cu greşeli de exprimare şi/ sau de ortografie: 1 p.), respectarea limitei minime/maxime de 
spaţiu indicată: 1 p. 6 puncte                                                                                                        
 
Partea a II-a (30 de puncte) 
 
Conținutul eseului (16 puncte) 
 
Cele 16 puncte pentru conținut se acordă numai dacă eseul abordează un text aparținând 
literaturii române. 
Selectarea unui text aparținând literaturii române, studiat în clasa a XI-a: 2 puncte 
Prezentarea modului în care textul selectat a permis înțelegerea lumii: (Prezentarea 
originală, nuanţată, a modului în care textul selectat a permis înțelegerea lumii: 6 p.; 
prezentarea comună, dar nuanţată, a modului în care textul selectat a permis înțelegerea 
lumii: 3 p.; încercarea de prezentare, divagaţii şi/ sau improvizaţii, cu greşeli de exprimare 
şi/ sau de ortografie: 1 p. 6 puncte 
Susținerea unei opinii argumentate despre modul în care textul selectat a permis înțelegerea 
lumii: (exprimarea unei opinii: 2 p.; enunțarea argumentului: 2 p.; susținera argumentului 
prin explicații, exemplificări etc.:  2 p.) 6 puncte 
 
Redactarea eseului (14 puncte) 
 
Cele 14 puncte pentru redactare se acordă numai dacă răspunsul se încadrează în limita 
minimă de spaţiu precizată și dacă eseul dezvoltă cerința formulată. 
Organizarea ideilor în scris (text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei 
componente (introducere, cuprins, încheiere); construcţia paragrafelor subliniază ideile; 
succesiunea logică a ideilor: 2 p.; părţile componente ale textului pot fi recunoscute, dar nu 
există un echilibru între ele; ideile sunt, în general, subliniate prin paragrafe: 1 p.)                                               
2 puncte 
Utilizarea limbii literare (stil şi vocabular adecvat conţinutului eseului, claritatea enunţului, 
varietatea lexicului, sintaxa adecvată: 3 p.; stil şi vocabular parţial adecvate, cu ezitări în 
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selectarea cuvintelor: 2 p.; vocabular restrâns, monoton, repetiţii de cuvinte, inadecvare 
semantică: 1 p.)  3 puncte 
Abilitatea de analiză şi de argumentare (foarte bună relaţie idee-argument; ideile urmează 
o succesiune logică; argumentele sunt prezentate într-un mod persuasiv; abilitatea de a 
forma judecăţi de valoare şi de interpretare critică şi personală: 3 p.; încercări de a susţine 
ideile prin argumente; elemente de interpretare, dar rezultat neconvingător: 2 p.; afirmaţii 
rareori susţinute de argumente; idei irelevante; schematism în prezentarea ideilor: 1 p.)                           
3 puncte 
Punctuaţie (0-1 erori: 2 p.; 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.)  2 puncte 
Ortografie (0-1 erori: 2 p.; 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.)  2 puncte 
Aşezarea corectă a textului în pagină şi lizibilitatea  1 punct 
Respectarea limitei de spațiu  1 punct 
 
 
 


