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OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Etapa locală, 31.01.2020 

Clasa a XII-a 

 

Barem de corectare şi de notare 

 

Varianta 2 

 

- 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 unei funcţii a limbajului identificată în ambele texte (de exemplu: funcţia poetică, 

susţinută de orientarea limbajului spre propria organizare – limbaj figurat, simbolic, expresivitate etc. 

– textul A: „știe să se-mbrace-n stea”; textul B: „trist pământ interior”)                               5 puncte                                                                                                      

numirea funcţiei: 1 punct; transcrierea structurilor adecvate – 2x2puncte/încercare de transcriere – 
2x1punct 
  
2. Explicarea rolului verbelor la indicativ prezent (de exemplu: exprimă intensitatea trăirii; are rol în 
reliefarea unor concepții filosofice, etc.)                                    5 puncte 
răspuns nuanţat, clar – 5 puncte/răspuns schematic, vag – 3 puncte/încercare de răspuns – 1 punct 
 
3. Prezentarea rolului stlistic al vocativului (de exemplu, vocativul marchează caracterul adresat al 
monologului liric, personificarea , relevă atitudini ale eului liric etc.)                                   

5 puncte 
prezentare clară, logică: 5 puncte/prezentare ezitantă: 3 puncte/încercare de prezentare: 1 punct  
 
4. Comentarea a două elemente de construcție a textului în cele două poezii (de exemplu, titlurile, 
secvențe poetice, organizarea prozodică  etc.)                                                                          5 puncte 
identificarea particularităților – 1 punct; explicare clară și nuanțată: 2x2 puncte/explicare ezitantă: 2x1 
punct 
 
5. Argumentarea/contraargumentarea afirmaţiei că cele două texte dezvoltă aceeaşi temă lirică (de 
exemplu: argumentare – cele două texte au aceeaşi temă, cea a sufletului în raport cu trupul, cu materia 
etc;/ contraargumentare – cele două texte au teme diferite, ele au doar motive literare comune; primul text 
are ca temă ambivalența ființei care aparține atît dimensiunii materiale, cât și ordinii celeste   etc.; al doilea 
text prezintă ființa umană sub aspectul condamnării la materialitate, în pofida aspirației spre alt plan etc. – 
datorită ambiguităţii, ambele texte permit mai multe dominante de sens)                    5 puncte 
formularea ipotezei: 1 punct; susținerea nuanțată prin două argumente: 2x2 puncte;/ susținere ezitantă: 
2x1 punct 
 
Redactare – 5  puncte  
Organizarea ideilor în scris    1 punct  

 organizare coerentă şi riguroasă a răspunsurilor: 1 punct 

 organizare parţial coerentă, lipsită de rigoare: 0,50 puncte 
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 încercare de organizare: 0,25 puncte 
Abilităţi de analiză şi de argumentare  1 punct  

 relaţia adecvată idee-argument – 0,50 puncte; abilități de interpretare adecvată – 0,50 puncte;                                                                   
1 punct   

 relaţia idee-argument este fragmentată – 0,25 puncte; elemente de interpretare lipsite de pertinență – 0,25 
puncte 0,50 puncte 

 afirmaţii nesusţinute prin argumente; idei irelevante – 0,25 puncte 
Utilizarea limbii literare (stil şi vocabular adecvate conţinuturilor; claritatea enunţurilor; varietatea lexicului; sintaxă 
adecvată: 1 punct/stil şi vocabular parţial adecvate, cu ezitări în selectarea cuvintelor: 0,50 puncte/ vocabular 
restrâns, monoton sau vocabular preţios, folosirea excesivă a neologismelor, folosirea jargonului critic fără 
justificare: 0,25 puncte) 1 punct  
Ortografia și punctuaţia (0 erori: 1 punct; 1–2 erori: 0,50 puncte; 3 sau mai multe erori: 0 puncte) 1 punct 
  
Aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea, respectarea precizărilor privind numărul de cuvinte 
(în totalitate: 1 punct; parțial: 0,50 puncte) 1 punct  
 

 
Subiectul al II-lea       (35 de puncte) 
Conţinut – 30 de puncte 
Adaptarea la situația de comunicare – în totalitate: 5 puncte; parțial: 3 puncte 5 puncte 
Susținerea celor două puncte de vedere                                                                   10 puncte 
– formularea fiecărui punct de vedere: 2x2 puncte  
–susținerea convingătoare a fiecărui punct de vedere, prin valorificarea textelor şi a experienţei culturale 
referitoare la recitarea unui text, la organizarea unui spectacol: 2x3 puncte; susținerea ezitantă: 2X2 
puncte; încercare de a susține punctul de vedere, schematism, teoretizare, fără referirea la texte poetice: 
2x1 punct 
Originalitatea viziunii/abordării cerinței                                                                       10 puncte  
Respectarea precizării referitoare la numărul de replici (patru)                5 puncte 
 
Redactare – 5  puncte  
Organizarea ideilor în scris    1 punct  

 organizare coerentă şi riguroasă, respectând caracteristicile dialogului: 1 punct 

 organizare parţial coerentă, lipsită de rigoare, respectând parţial caracteristicile dialogului: 0,50 
puncte 

 încercare de organizare: 0,25 puncte 
Abilităţi de analiză şi de argumentare  1 punct  

 relaţia adecvată idee-argument – 0,50 puncte; abilități de interpretare adecvată – 0,50 puncte                                                                  
1 punct   

 relaţia idee-argument este fragmentată – 0,25 puncte; elemente de interpretare lipsite de pertinență – 0,25 
puncte 0,50 puncte 

 afirmaţii nesusţinute prin argumente, idei irelevante – 0,25 puncte 0,25 puncte 
Utilizarea limbii literare (stil şi vocabular adecvate conţinuturilor eseului; claritatea enunţului; varietatea lexicului; 
sintaxă adecvată: 1 punct/stil şi vocabular parţial adecvate, cu ezitări în selectarea cuvintelor: 0,50 puncte/ 
vocabular restrâns, monoton sau vocabular preţios, folosirea excesivă a neologismelor, folosirea jargonului critic 
fără justificare: 0,25 puncte) 1 punct  
Ortografia şi punctuaţia (0 erori: 1 punct; 1–2 erori: 0,50 puncte; 3 sau mai multe erori: 0 puncte) 1 punct  
Aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea, respectarea precizărilor privind numărul de cuvinte 
(în totalitate: 1 punct; parțial: 0,50 puncte) 1 punct  
 

 
Subiectul al III-lea  (35 de puncte) 
Conţinut – 30 de puncte 
*Formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tema propusă (formularea tezei/a punctului de vedere 
cu privire la temă; logica ideilor/ a premiselor demersului; enunţarea clară a problematicii eseului; capacitatea 
de sinteză şi de abstractizare: 6 puncte/ încercare de formulare a tezei/ a punctului de vedere cu privire la 
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temă; imperfecţiuni în enunţarea problematicii eseului; încercări de sinteză şi de abstractizare: 3 puncte/ 
încercare de formulare a unui punct de vedere, dar nerelevant în raport cu tema propusă: 1 punct) 6 puncte  
*Formularea şi dezvoltarea a trei argumente în sprijinul ideii enunţate în premisă, ilustrate prin exemplificări din 
textele-suport şi din experienţa culturală (opere literare din literatura română şi/ sau străină, opere de artă – 
sculpturi, picturi etc., cinematografie, muzică etc.) (formularea corectă/ nuanţată a fiecărui argument şi susţinerea 
acestuia prin referire la textele-suport şi la experienţa culturală; demers logic/ corelarea exemplificărilor cu ideile 
enunţate; argumentare pertinentă: câte 6 puncte pentru fiecare argument (3x6 puncte): 18 puncte/ formularea 
parţial adecvată a fiecărui argument şi susţinerea acestuia prin referire la textele-suport şi la experienţa culturală; 
corelarea exemplificărilor cu ideile enunţate; argumentare incompletă: câte 3 puncte pentru fiecare argument (3x3 
puncte): 9 puncte/ încercare de formulare a argumentelor şi de susţinere a acestora, fără referire la textele-suport 
şi la experienţa culturală: câte 1 punct pentru fiecare argument (3x1 punct): 3 puncte 18 puncte 
Concluzia/ sinteza: concluzie logic impusă de argumentele formulate; viabilitatea demersului argumentativ; 
capacitate de sinteză şi de persuasiune: 6 puncte/ încercare de formulare a concluziei: 3 puncte    6 puncte 
 
Redactare – 5  puncte  
Organizarea ideilor în scris    1 punct  

 organizare coerentă şi riguroasă, respectând părţile componente ale unei compuneri: 1 punct 

 organizare parţial coerentă, lipsită de rigoare, respectând parţial părţile componente ale unei 
compuneri: 0,50 puncte 

 încercare de organizare: 0,25 puncte 
Abilităţi de analiză şi de argumentare  1 punct  

 relaţia adecvată idee-argument – 0,50 puncte; abilități de interpretare adecvată – 0,50 puncte   
                                                                                                                                              1 punct   

 relaţia idee-argument este fragmentată – 0.25 puncte; elemente de interpretare lipsite de pertinență – 0,25 
puncte 0,50 puncte 

 afirmaţii nesusţinute prin argumente, idei irelevante – 0,25 puncte 0,25 puncte 
Utilizarea limbii literare (stil şi vocabular adecvate conţinuturilor eseului; claritatea enunţului; varietatea lexicului; 
sintaxă adecvată: 1 punct/ stil şi vocabular parţial adecvate, cu ezitări în selectarea cuvintelor: 0,50 puncte/ 
vocabular restrâns, monoton sau vocabular preţios, folosirea excesivă a neologismelor, folosirea jargonului critic 
fără justificare: 0,25 puncte) 1 punct  
Ortografia și punctuaţia (0 erori: 1 punct; 1–2 erori: 0,50 puncte; 3 sau mai multe erori: 0 puncte) 1 punct  
Aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea, respectarea precizărilor privind numărul de cuvinte 
(în totalitate: 1 punct; parțial: 0,50 puncte) 
 1 punct  
 

 
Notă!  
 

Inserarea de citate critice necomentate sau nerelevante pentru tema dată atrage după sine 
neacordarea punctajului maxim. 
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