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DIRECŢIA  GENERALĂ    

   ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE 

Ediţia a XXIX-a, etapa judeţeană, 28 februarie 2016 

LIMBA LATINĂ 

Clasa a VIII-a 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

 

 

SUBIECTUL I_________________________________________________________ 50 de puncte 

 

Cele 50 de puncte vor fi distribuite astfel:  

 

1. 30 puncte – traducerea corectă, integrală a textului. (Textul conține aproximativ 30 de cuvinte 

exceptând, conjuncţiile et, vel şi cuvintele traduse). Fiecare eroare/ omisiune în traducere se 

depunctează cu 1 punct. Greșelile minore se penalizează cu 0,5 puncte, în măsura în care nu 

afectează sensul global al propoziţiei respective. 

 

 2. 10 puncte – 4 cuvinte x 2,5 puncte.  

Orice categorie gramaticală omisă ori greşită se penalizează cu 0,5 puncte. 

 

 3.  6 puncte – 3 verbe x 2 puncte  

 

4.  4 puncte – 2 cuvinte x 2 puncte  

 

 

SUBIECTUL al II-lea ___________________________________________________20 de puncte 

1. 8 puncte – 4 forme x 2 puncte  

 

2.  12 puncte – 3 exprimări pleonastice x 2 puncte = 6 puncte - 3 explicaţii corecte prin etimologie x 

2 puncte = 6 puncte  

 

SUBIECTUL al III-lea __________________________________________________20 de puncte 

  

Se punctează conţinutul argumentării, astfel:  

12 puncte – 2 p. pentru integrarea corectă a fiecărui termen; 

3 puncte - structura, tipul şi calitatea argumentării: 

5 puncte - calităţile de redactare (stil adecvat situaţiei date, exprimare corectă şi nuanţată în limba 

română, vocabular, expresivitate, fluenţă etc.); 

 

NOTĂ! Se acordă 10 puncte din oficiu 
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DIRECŢIA  GENERALĂ    

   ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE 

Ediţia a XXIX-a, etapa judeţeană, 28 februarie 2016 

LIMBA LATINĂ 

Clasa a IX-a 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

 

 

SUBIECTUL I_________________________________________________________ 70 de puncte 

 

Cele 70 de puncte vor fi distribuite astfel: 

 

1.    Pentru traducerea textului se vor acorda 40 de puncte.                                        

       Textul conţine aproximativ 40 de cuvinte (exceptând conjuncţii, prepoziţii, adverbe, forme de 

nominativ singular).                                            

       Orice eroare / omisiune în traducerea unui termen se depunctează cu 1 punct. O greşeală  

minoră se penalizează cu 0,5 puncte, în măsura în care nu afectează sensul global al  propoziţiei 

respective. 

 

2.   Orice categorie morfologică (se includ şi formele de bază) identificată eronat sau omisă se 

depunctează cu 0,5 puncte: 

       6 categorii x 0,5 p. = 3 p. x 4 cuvinte                                                                                (12 

puncte) 

3.    Pentru fiecare formă corect identificată pe text se acordă câte 1 punct:                          (4 puncte) 

4.    Pentru precizarea formelor solicitate se acordă câte 2 puncte:                                        (4 puncte) 

5.    Pentru fiecare formă corect construită se acordă câte 1 puncte:                                      (6 puncte) 

6.    Fiecare cuvânt identificat corect valorează 1 punct: 1 p. x 4 exemple                            (4 puncte) 

 

 

SUBIECTUL al II-lea ___________________________________________________20 de puncte 

 

1.    Se acordă câte 6 puncte pentru prezentarea fiecărui rege cu condiţia ca elevul să facă referire la: 

funcţiile şi simbolurile unui rege; realizări importante din perioada de domnie a fiecăruia, la nivel 

socio-politic, instituţional, religios, câte un pasaj mitic relevant şi interpretarea istorică a acestuia.                                                                              

                                                                                                                                              (12 puncte)        

2.     Pentru aprecieri comparative, se acordă 2 puncte.                                                      (2 puncte) 

3.     Se acordă 1 punct pentru folosirea terminologiei latine.                                             (1 punct) 

4.   O lucrare bine argumentată, coerentă, elegantă se punctează cu 5 puncte. Se vor penaliza cu 5 

puncte greşelile de exprimare şi de scriere în limba română.                                             (5 puncte) 

 

 

NOTĂ! Se acordă 10 puncte din oficiu 
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DIRECŢIA  GENERALĂ    

   ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE 

Ediţia a XXIX-a, etapa judeţeană, 28 februarie 2016 

LIMBA LATINĂ 

Clasa a X-a 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

 

 

SUBIECTUL I_________________________________________________________ 60 de puncte 

 

Cele 60 de puncte vor fi distribuite astfel: 

1. Textul conţine 80 de cuvinte (exceptând substantivul propriu Q.Titurius Sabinus). Orice eroare / 

omisiune în traducerea unui termen se depunctează cu 0,5 puncte. În cazul unor greşeli absolut 

minore, acestea se iau în considerare câte două şi se depunctează cu 0,5 puncte.  

40 de puncte 

2. Pentru analiza fiecărui cuvânt se acordă câte 2 puncte: câte 1 punct pentru precizarea cazului şi a 

numărului, respectiv a funcţiei sintactice 

2 aspecte x 1 p. = 2 p. x 4 cuvinte                                                                                               8 

puncte 

3. a,b,c,d,e,f  X 2 puncte =12 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea ___________________________________________________30 de puncte 

 

30 de puncte = 30 de forme flexionare x 1 punct  

Nu se punctează : Drappes şi Lucturius (în N) şi conjuncţia et. 

 

 

NOTĂ! Se acordă 10 puncte din oficiu 
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DIRECŢIA  GENERALĂ    

   ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE 

Ediţia a XXIX-a, etapa judeţeană, 28 februarie 2016 

LIMBA LATINĂ 

Clasa a XI-a 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

 

 

SUBIECTUL I_________________________________________________________ 50 de puncte 

 

Cele 50 de puncte vor fi distribuite astfel: 

Textul conţine aproximativ 90 de cuvinte (exceptând termenii care se repetă în aceeaşi 

situaţie morfosintactică, formele de nominativ cu sens evident; prepoziţiile se iau în considerare doar 

împreună cu substantivele / pronumele aferente).                                                                                

(45 de puncte) 

 

 Orice eroare / omisiune în traducerea unui termen se depunctează cu 0,5 puncte. O greşeală 

minoră (de exemplu: singular în loc de plural, omisiunea unui adverb puţin relevant) se penalizează 

cu 0,25 puncte, în măsura în care nu afectează sensul global al propoziţiei respective. 

 

 

Calităţile de redactare a traducerii:                                                                                      (5 

puncte) 

 

 Se vor acorda punctaje cuprinse în intervalul 0 – 5 p. (puncte întregi, fără fracţionări), în 

funcţie de corectitudinea gramaticală, eleganţa vocabularului, ortografie şi punctuaţie. 

 

SUBIECTUL al II-lea ___________________________________________________40 de puncte 

 

Se recomandă evaluarea şi notarea analizei literare, astfel: 

2 puncte - încadrarea fragmentului în operă; 

20 de puncte - analiza ideatică a fragmentului, cu urmărirea punctelor de reper: tipul de discurs, 

temă, concepte şi cuvinte-cheie, argumentaţie, ierarhii ale valorilor umane, raportul dintre moral şi 

util, armonizarea interesului personal cu cel al comunităţii; Cicero - continuator al filosofiei etico-

stoice; originalitatea acestuia comparativ cu Panaetius (conflictul dintre etic şi moral este aparent, nu 

real); tehnici argumentative; 

3 puncte - interpretarea fragmentului din perspectiva ultimei fraze, care are caracter de concluzie; 

5 puncte - ilustrarea ideilor cu exemple din textul original; 

5 puncte - identificarea unor figuri de stil şi comentarea rolului lor în construcţia textului; 

5 puncte - redactarea clară, coerentă şi elegantă în limba română. 

 Se vor penaliza cu 5 puncte greşelile de exprimare şi de ortografie în limba română. Va fi 

penalizat cu 1-5 puncte abuzul de citate, informaţii biografice şi bibliografice, în dauna interpretării 

personale. 

 O lucrare de calitate, dar care nu face nicio referire la textul propus, va primi cel mult 20 de 

puncte. 

 

 

NOTĂ! Se acordă 10 puncte din oficiu 
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DIRECŢIA  GENERALĂ    

   ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

 

OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE 

Ediţia a XXIX-a, etapa judeţeană, 28 februarie 2016 

LIMBA LATINĂ 

Clasa a XII-a 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

 

 

SUBIECTUL I_________________________________________________________ 50 de puncte 

 

Varianta de traducere: 

 Căci ce serviciu mai mare şi mai de preţ putem face noi cetăţii, decât să instruim şi să formăm 

tineretul? Mai cu seamă în condițiile acestor vremuri și moravuri , când tineretul a decazut într-atât, 

încât trebuie înfrânat și strunit prin efortul tuturor. Nu cred că e posibil ca toți tinerii să se dedice 

preocupărilor filosofice şi nici un trebuie să le-o pretindem. Măcar câţiva de-ar face-o ! Zelul lor ar 

putea fi molipsitor pentru întreaga cetate. Dar eu îmi capat răsplata muncii, chiar şi de la cei înaintaţi 

în vârstă, care se desfată cu cărţile mele: datorită pasiunii lor pentru lectură, pe zi ce trece îmi este 

insuflată o dorinţă tot mai aprigă de a scrie.  

 

Cele 50 de puncte se acordă astfel: 

 

a. Pentru traducerea corectă din punct de vedere gramatical şi coerenţa la nivel semantic a fiecareia 

dintre secvenţele de mai jos, se acordă puncte întregi până la limita precizată, în funcţie de întinderea 

şi gravitatea erorilor: 

1) Quod… iuventutem          5 puncte 

2) Hic... sit                          10 puncte 

3) Nec... convertunt            10 puncte 

4) Pauci... industria               5 puncte 

5) Equidem... aequiesant      5 puncte 

6) quorum... incitatur           5 puncte 

 

b. Pentru înţelegerea globală a textului se vor acorda puncte întregi, fără fracţionari, între  0-5 p. 

c. Pentru calitaţile de redactare ale traducerii (cursivitate, eleganţa exprimării,ţortografie şi 

punctuaţie) se vor acorda puncte întregi, fără fracţionari, între  0-5 p. 

 

SUBIECTUL al II-lea ___________________________________________________40 de puncte 

 

Cele 40 de puncte se acordă astfel: 

 

a ) Încadrarea poemului în opera lui C. Valerius Catullus                                      5 puncte 

b ) Prezentarea opoziției subiectivitate / obiectivitate              15 puncte 

e) Elementele stilistice relevante               10 puncte         

f) Structura şi coerenţa comentariului                                                                             5 puncte 

g) Corectitudinea gramaticală                                                                                          5 puncte 
 

NOTĂ! Se acordă 10 puncte din oficiu 

 

 


