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BAREM DE NOTARE 
 

 În cazul subiectelor care presupun încadrarea într-o limită de rânduri, elevilor li s-a cerut să 
numeroteze rândurile scrise. 

 În cazul cerințelor în care limita maximă de rânduri este precizată, nu se vor lua în considerare 
rândurile excedentare. 
 

SUBIECTUL I                                                                                                                              30 de puncte 
A. 2 puncte: 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect 
1. d 
2. c 
3. d 
4. d 
 
B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect 
 

2 5 1 4 3 6 8 7 

 
C. 12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare dintre cerințe 
1. Precizarea motivului pentru care bărbatul îi este recunoscător femeii cu unsprezece valize: pentru că nu a 
ales înaintea sa locul cu numărul patru. 

3 puncte pentru răspunsul corect și complet, sub formă de enunț 
2 puncte în cazul în care răspunsul, corect și complet, nu este formulat sub forma unui enunț 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 
 

2. Menționarea numărului de ore de întârziere a zborului de New York: nouă ore 
3 puncte pentru răspunsul corect și complet, sub formă de enunț 
2 puncte în cazul în care răspunsul, corect și complet, nu este formulat sub forma unui enunț 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 

 
3. Explicarea dorinței bărbatului de a o trezi pe frumoasa femeie cu o oră înainte de aterizare: trezind-o, 
aceasta s-ar înfuria, fapt care l-ar elibera de contemplarea frumuseții ei; își recuperează tinerețea, prin 
amintirea intensității unor reacții etc. 

3 puncte pentru explicația clară, convingătoare 
1 punct pentru încercarea de a formula o explicație 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 

 
4. Prezentarea semnificației secvențelor, evidențiind relațiile de simetrie dintre acestea: secvențele surprind 
primul și ultimul contact cu femeia, asociată inițial cu o leoaică, la final aceasta dispărând în jungla urbană; 
ceea ce face personajul-narator pentru femeie este să-i construiască o identitate ficțională etc. 

3 puncte pentru prezentare clară, nuanțată a semnificației secvențelor, evidențiind construcția 
ficțională, în asociere cu imaginea leoaicei și a junglei 
2 puncte pentru prezentarea ezitantă a semnificației secvențelor, evidențiind doar simetria leoaică-junglă 
1 punct pentru încercarea de prezentare a semnificației secvențelor 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 
 

D. 12 puncte 
1 punct pentru numerotarea rândurilor 
2 puncte pentru exprimarea poziției prin raportare la una dintre cele două replici 
8 puncte pentru susținerea poziției prin două argumente, astfel: câte un punct pentru formularea fiecărui 
argument (1 p. + 1 p.) și câte trei puncte pentru dezvoltarea acestora: 3 p. pentru dezvoltarea nuanțată, 1 p. 
pentru încercarea de dezvoltare (3 p. + 3 p.) 
1 punct pentru respectarea normelor de exprimare, de ortografie și de punctuație 
 
Notă 
Tendința de comentare a textului, folosirea nejustificată a conceptelor de teorie literară, a jargonului 
critic, nerespectarea relației paragraf – aspect vizat prin cerință vor fi penalizate cu două puncte. 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                 20 de puncte 
A. 8 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 
1. Numirea pericolului al cărui început de manifestare îl identifică Greta: extincția în masă etc. 

2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț 
1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț  
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 
2. Menționarea unei promisiuni făcute de lideri, pentru a stopa pericolul identificat de Greta: înjumătățirea 
emisiilor de carbon în zece ani 

2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț 
1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț  
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 
3. Precizarea responsabilității puse de către lideri pe umerii generației Gretei, de exemplu: Generația Gretei 
va trebui să disipeze miliarde de tone de dioxid de carbon, cu tehnologii abia existente. 

2 puncte pentru răspunsul inclus într-un enunț 
1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț  
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 
4. Explicarea motivului pentru care Greta consideră inacceptabilă promisiunea liderilor, de exemplu: oferă o 
șansă de reușită doar de 50% etc. 

2 puncte pentru explicarea clară, convingătoare 
1 punct pentru încercarea de explicare 
0 puncte pentru răspunsul greșit sau lipsa răspunsului 

 
B. 12 puncte 
1 punct pentru numerotarea rândurilor 
2 puncte pentru formularea opiniei despre încălzirea globală 
6 puncte pentru formularea a trei măsuri pentru stoparea acesteia: 2 p. + 2 p. + 2 p. 
1 punct pentru valorificarea fragmentului dat 
1 punct pentru valorificarea experienţei personale 
1 punct pentru respectarea normelor de exprimare, de ortografie și de punctuație 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                         10 puncte 
1. Indicarea temei pe care o abordează textul multimodal dat: credibilitatea informației 

2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț 
1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț  
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 
2. Menționarea unei modalități nonlingvistice prin care infograficele pun în evidență diferențierile între 
informații: dimensiunea diferită a coloanelor; nuanțele diferite prin care sunt scrise cele două repere – mult 
sau foarte mult, respectiv puțin sau foarte puțin etc. 

2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț  
1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț  
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 
3. Precizarea a trei surse de obținere a informației de către tineri, la care se referă studiul din care sunt 
preluate graficele: internet, televiziune, ziare etc. 

2 puncte pentru răspunsul complet, inclus în enunț, cu precizarea celor trei surse 
1 punct  pentru răspunsul incomplet, inclus în enunț, precizându-se doar una sau două surse 
1 punct  pentru răspunsul neinclus în enunț 
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 
 

4. Prezentarea, în cel mult zece rânduri, a raportului dintre sursa de informare și încrederea acordată 
informației, așa cum se desprinde din infografice, de exemplu: internetul este sursa considerată cea mai de 
încredere etc. 

1 punct pentru numerotarea rândurilor 
3 puncte pentru prezentare clară, nuanțată/1 punct pentru prezentare lacunară  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 

 

 


