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OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Etapa locală, 31.01.2020 

Clasa a X-a 

 

Barem de corectare şi de notare 

 

Varianta 1 

 

- ATENȚIE! Lucrările în care eseul/ răspunsurile sunt precedate de titlu şi/ sau motto vor fi 

notate cu 0 (zero) puncte, autorii acestora fiind descalificaţi. 

- Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă 

puncte din oficiu. 

 

Subiectul I                    (30 de puncte) 

1. Ilustrarea conceptelor cu referire la textul A.              6 puncte 
- Comentarea şi ilustrarea celor două concepte cu exemple relevante din fragmentul A: 6 p./ 

comentarea şi ilustrarea sumară a celor două concepte: 4 p./ ilustrarea celor două concepte: 2 p./ 

ilustrarea unui singur concept: 1p. 

 

2. Precizarea a câte unui motiv literar existent în fiecare dintre textele citate.           6 puncte 

- Identificarea unui singur motiv într-unul din textele citate: 3 p. 

 

3. Evidenţierea a două modalităţi de caracterizare a personajului masculin principal din 

fragmentul de la punctul B                 6 puncte 

- Numirea şi  prezentarea detaliată şi nuanţată: 6 p./ numirea şi prezentarea parţială: 3p./ simpla 

numire a mijloacelor de caracterizare: 2 p./ încercare de identificare: 1p. 

 

4. Prezentarea comparativă a mesajului celor două texte citate la punctele A şi B în max. 100 

de cuvinte                               6 puncte 

- Prezentare detaliată şi nuanţată, coerentă: 6p./ prezentarea parţială, utilizarea de citate improprii: 

3p./ simpla relatare a textelor: 2p./ încercare de paralelă: 1p. 

 

5. Comentarea secvenţei citate:                  6 puncte 
- Comentarea adecvată şi nuanţată a secvenţei citate: 6 p./ comentare schematică, ezitantă a secvenţei 

citate: 4p./ încercarea de comentare cu respectarea precizării privind numărul de cuvinte: 2p./ 

încercarea de comentare cu nerespectarea precizării privind numărul de cuvinte: 1p. 

 

Subiectul al II-lea (25p + 10p)                  (35 de puncte) 

1. Respectarea convenţiilor tipului de text avut în vedere: 16 puncte (câte 4 puncte pentru 

fiecare dintre elementele de acest fel care se regăsesc în eseul subiectiv, de exemplu: raportarea la 

conţinutul textului, argumentarea motivelor de mulţumire, respectarea registrului stilistic impus de 

text etc.) 
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2. Relevanţa tematică a textului – 4/ 2 puncte; 

3. Originalitatea viziunii/ a abordării cerinţei: 5/ 2 puncte 

 

Redactare – 10 puncte 

- Organizarea ideilor în scris (text clar organizat, coherent, cu echilibru între cele trei componente – 

introducere, cuprins, încheiere sau între părţile textului liric; construcţia paragrafelor subliniază 

ideile în succesiune logică: 2p./ text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care 

construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică sau cu dexechilibru între părţile 

textului liric: 1p.)                                                          2 puncte 

- Utilizarea limbii literare (stil şi vocabular adecvate conţinutului eseului, claritatea enunţului, 

varietatea lexicului, sintaxă adecvată: 2p./ stil şi vocabular parţial adecvate, cu ezitări în selectarea 

cuvintelor: 1p. / vocabular  restrâns, monoton sau vocabular preţios, folosirea excesivă a 

neologismelor                            2 puncte 

- Ortografia (0-1 erori: 2p./ 2 erori: 1p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.)                              2 puncte 

- Punctuaţia (0-1 erori: 2p./ 2 erori: 1p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.)                     2 puncte 

- Aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea              1 punct 

- Respectarea precizărilor referitoare la respectarea numărului maxim de cuvinte          1 punct 

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 

150 de cuvinte şi dezvoltă subiectul propus. 

 

Subiectul al III-lea                               (35 de puncte) 

Abordarea complexă a tematicii propuse, valorificând cele două texte, prin punerea în 

evidenţă a talentului literar şi a creativităţii: 15 puncte; abordarea schematică a tematicii 

propuse, valorificând cele două texte: 5 puncte; 

Abordarea complexă a tematicii propuse, valorificând experienţa culturală, prin punerea în 

evidenţă a talentului literar şi a creativităţii: 10 puncte;  

Abordarea schematică a tematicii din perspectiva experienţei culturale: 5 puncte; 

 

Redactare – 10 puncte 

- Organizarea ideilor în scris (text clar organizat, coherent, cu echilibru între cele trei componente – 

introducere, cuprins, încheiere sau între părţile textului liric; construcţia paragrafelor subliniază 

ideile în succesiune logică: 2p./ text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care 

construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică sau cu dexechilibru între părţile 

textului liric: 1p.)                                                      2 puncte 

- Utilizarea limbii literare (stil şi vocabular adecvate conţinutului eseului, claritatea enunţului, 

varietatea lexicului, sintaxă adecvată: 2p./ stil şi vocabular parţial adecvate, cu ezitări în selectarea 

cuvintelor: 1p. / vocabular  restrâns, monoton sau vocabular preţios, folosirea excesivă a 

neologismelor                        2 puncte 

- Ortografia (0-1 erori: 2p./ 2 erori: 1p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.)                2 puncte 

- Punctuaţia (0-1 erori: 2p./ 2 erori: 1p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.)                 2 puncte 

- Aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea         1 punct 

- Respectarea precizărilor referitoare la respectarea numărului maxim de cuvinte      1 punct 

 

 

- Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 

600 de cuvinte şi dezvoltă subiectul propus. 
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