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OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Etapa locală, 31.01.2020 

Clasa a IX-a 

 

Barem de corectare şi de notare 

 

Varianta 1 

 
ATENȚIE! Lucrările care conțin eseuri cu titlu și/sau motto vor fi notate cu 0 puncte, autorii acestora fiind 

descalificați. 

Subiectul I (30 de puncte) 

 

1. Demonstrarea detaliată şi nuanţată, realizată prin referire la structuri sau elemente relevante 

pentru cerinţă, din cele două texte: 6 puncte; susţinerea fără exemplificări, explicaţii, comparaţii etc.: 3 

puncte; încercarea de argumentare, improvizaţii: 1 punct. 

                  2. Comentare nuanțată și detaliată: 6 puncte; comentare schematică: 3 puncte; încercarea de 

comentare: 1 punct. 
3. Prezentarea nuanțată a rolului verbelor la imperfect din textul A.: 6 puncte; comentarea 

schematică: 3   puncte; încercarea de comentare: 1 punct. 

4. Explicarea nuanțată a două figuri de stil diferite: 6 puncte (3p+3p); comentarea schematică 

a două figuri de stil diferite: 2 puncte (1p+1p). 

5. Comentarea nuanțată: 6 puncte; comentarea schematică: 3 puncte; încercarea de comentare: 

1 punct. 

 

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

- Realizarea unui text prin folosirea mijloacelor artistice: 15 puncte; realizarea unei continuări banale 

a textului, fără folosirea mijloacelor artistice: 5 puncte; încercare de realizare a unei continuări: 1 

punct. 

- Originalitatea viziunii/a abordării cerinţei: 5 puncte 

- Caracterul subiectiv al naratorului: 5 puncte; nerespectarea caracterului subiectiv al naratorului: 0 

puncte. 

- Pentru redactare se acordă 10 puncte (organizarea ideilor în scris – 2 puncte; abilităţi de analiză şi 

argumentare – 2 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 1 

punct; respectarea precizărilor privind numărul maxim de cuvinte – 1 punct.) Textul care nu are cel 

puțin 150 de cuvinte nu va primi punctaj pentru redactare. 

 

 

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

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

talentului literar și a creativității: 15 puncte; abordarea schematică a tematicii propuse, valorificând 

cele două texte: 5 p. 

- Abordarea complexă a tematicii, valorificând experiența culturală: 10 puncte; abordarea schematică 

a tematicii, valorificând experiența culturală: 5 p. 

- Pentru redactare se acordă 10 puncte (organizarea ideilor în scris – 2 puncte; abilităţi de analiză şi 

argumentare – 2 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 1 

punct; respectarea precizărilor privind numărul maxim de cuvinte – 1 punct.) Punctajul pentru 

redactare se acordă numai dacă textul are cel puțin 600 de cuvinte și tratează subiectul propus. 
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