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Barem de corectare şi de notare 

Partea I (20 de puncte): 

1. precizarea temei poeziei (de exemplu: copilăria, rememorarea copilăriei, revederea locurilor copilăriei) 

– 3p.; precizarea ezitantă a tematicii – 1p.; formularea răspunsului într-un enunţ – 1p.  

4p. 

2. răspuns corect: a 4p. 

3. câte 2 puncte pentru indicarea unui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate (de 

exemplu: dogorâtor – fierbinte, arzător; să (mă) poarte – să (mă) ducă, să (mă) îndrepte); 
4p. 

4. prezentare clară, nuanţată a semnificaţiei cuvântului visul, prin raportare lamesajul poetic (de exemplu: 

simbol al amintirii, al dorinţei de a retrăi copilăria, al nostalgiei) – 3p.; explicare ezitantă, fără trimiteri 

concrete la mesajul poetic – 2p./simpla referire la sensul propriu al termenului – 1p.;  

încadrarea în numărul minim de rânduri – 1p. 

4p. 

5. explicaţie clară, convingătoare, nuanţată a secvenţei (de exemplu: bucuria revederii locurilor copilăriei, 

dar şi teama ca aducerile aminte să nu se disipeze; ) – 3p.; explicaţie cu ezitări – 2p.; încercare de 

explicare, tendinţă de rezumare – 1p.:încadrarea în numărul minim de rânduri – 1p.; 

4p. 

 

Partea a II-a (20 de puncte): 

1. transcrierea oricărei secvenţe în care este redată ideea de inocenţă (de exemplu: nevinovăţia fiinţei care 

nu cunoaşte ranchiuna, invidia) 
4p. 

2. precizarea sensului secvenţei indicate (de exemplu: lumea adulţilor este măcinată de egoism,  de un 

pragmatism excesiv în defavoarea fantazării, de supărări inutile) – 4p.; încercare de prezentare– 1p. 
4p. 

3. notarea oricărui cuvânt din text care sugerează efectul pe care în are rememorarea copilăriei. (de ex.: a 

remonta, ocrotire) 
4p. 

4. explicaţie clară, nuanţată a relaţiei dintre copilărie şi modul în care se conturează mai târziu profilul 

adultului, aşa cum reiese din text (de ex.: copilăria - un timp al acumulărilor, al învăţării şi al devenirii 

astfel încât sentimentele trăite, atitudinile şi cunoştinţele dobândite devin definitorii pentru omul matur) 

– 3p.; explicaţie cu ezitări, vagi trimiteri la text– 1p.; încadrarea în numărul minim de rânduri – 1p. 

4p. 

5.  prezentare clară, convingătoare, nuanţată a enunţului (de ex.: omul simte nevoia de a se întoarce cu 

mintea şi sufletul la copilărie pentru a-şi aminti de valorile care l-au guvernat, de dorinţele şi aspiraţiile 

sale, de chipul său adevărat pe care greutăţile şi provocările existenţei l-au estompat) – 3p./explicaţie 

cu ezitări, vagi trimiteri la ideile textului – 1p.; încadrarea în numărul minim de rânduri – 1p.; 

4p. 

 

Partea a III-a (50 de puncte): 

1. notarea oricărei idei comune a celor două texte (de exemplu: rememorarea copilăriei cu toate cu 

bucuriile şi inocenţa specifică vârstei) 
5p. 

2. menţionarea într-un enunţ a importanţei copilăriei în viaţa omului (de exemplu: Principiile de viaţă, 

conduita şi convingerile omului matur nu sunt, la urma urmei, decât reflexul copilăriei sale.) – 4p. 

5p. 

3. precizarea adecvată a motivului, valorificând text indicat (de exemplu: Universul copilăriei poate deveni 

un refugiu tainic al omului care doreşte să retrăiască bucuriile acestei vârste, lucru mijlocit de 

amintire; el doreşte ca în acest refugiu să fie adăpostit de nefericirile şi neîmplinirile existenţei de adult) 

– 5p.; precizarea unui motiv, fără valorificarea textului dat – 1p. 

5p. 

4. explicaţie clară, nuanţată a diferenţei dintre perspectiva copilului asupra realităţii şi cea a adultului (de ex.: 

perspectiva copilului asupra realităţii este solară, plină de speranţă şi seninătate şi îmbogăţită de 

imaginaţie şi joc; perspectiva adultului asupra realităţii este pragmatică, întunecată de nemulţumiri, 

deziluzionată ) – 4p.; motivare cu ezitări, banală – 1p.; încadrarea în numărul minim de rânduri – 1p. 

 

5p. 



                                                                                                                          
5. încadrarea în numărul minim de rânduri – 1p. 

folosirea adecvată a limbajului specific argumentării (verbe de opinie, conectori, structuri argumentative 

etc.) – 4p.;folosirea ezitantă a limbajului specific argumentării – 2p. 

exprimarea clară, nuanţată a opiniei despre paşii pe care ar trebui să-i facă un adult pentru a-şi conserva 

sau a încorpora în existenţa sa valorile şi reperele pe care copilăria le oferă, cu identificarea a cel puţin 

doi paşi – 10p.; exprimarea adecvată a opiniei despre paşii de urmat, dar fără identificarea concretă a lor 

– 6p.; exprimarea unei opinii comune, ezitante, fără identificarea unor paşi de urmat – 2p.  

15p. 

6. redactarea unei compuneri descriptive originale, utilizând un conţinut adecvat cerinţei – 9p.; redactarea 

unei compuneri descriptive banale, utilizând un conţinut adecvat cerinţei – 5p.; redactarea unei 

compuneri care respectă parţial cerinţa – 2p. 

folosirea descrierii ca mod principal de expunere – 5p.; amestecul modurilor de expunere, fără 

predominanţa descrierii – 2p.  

încadrarea în numărul minim de rânduri – 1p. 

 

 

15p. 

Notă 

În cazul ultimilor doi itemi, la evaluarea răspunsurilor, se vor avea în vedere: 

Corectitudinea textului, succesiunea logică a ideilor: în totalitate – 2p.; parţial – 1p. 2p. 

Respectarea părţilor unei compuneri: în totalitate – 2p.; parţial – 1p. 2p. 

Proprietatea termenilor, bogăţia şi expresivitatea vocabularului: în totalitate – 2p.; parţial – 1p. 2p. 

Ortografia: 0-1 greşeli – 2p.; 2-3 greşeli – 1 p.; peste 3 greşeli – 0 puncte 2p. 

Punctuaţia: 0-1 greşeli – 2p.; 2-3 greşeli – 1 p.; peste 3 greşeli – 0 puncte 2p. 

Se acordă 10 puncte din oficiu 

 


