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25 martie 2023 
Nivelul 4 – clasele a XI-a și a XII-a 

 
           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. c 
 

B. 4 puncte: 0,5 puncte pentru fiecare idee plasată corect 
 

8 5 3 2 1 6 4 7 
 

C.  12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare dintre cerințe 
1. Menționarea a trei modalități prin care Rufus McPherson atrage clienții: de exemplu, 
introducerea unor instalații, servirea băuturilor la stradă, prepararea de sandviciuri                         

3 puncte (1 p. + 1 p. + 1 p.) pentru răspunsul corect, sub formă de enunț  
1,5 puncte (0,5 p. + 0,5 p. + 0,5 p.) în cazul în care răspunsul corect nu este formulat sub forma unui enunț  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 

2. Precizarea motivului pentru care nepotul lui Marshall devine vedeta școlii: se credea că el știe 
suma exactă a banilor din clondir    

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

3. Explicarea motivului pentru care Hamurabi nu crede că Appleseed poate număra banii: de 
exemplu, consideră că ar trebui să ai ochi cu raze X pentru a reuși etc. 

3 puncte pentru explicare clară, nuanțată, sub formă de enunț 
1 punct pentru explicare ezitantă, sub formă de enunț 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 

4. Prezentarea semnificației răspunsului: de exemplu, presa este interesată de senzațional, în 
măsura în care protagoniștii devin celebri etc. 

1 punct pentru precizarea semnificației 
2 puncte pentru prezentarea clară, nuanțată; 1 punct pentru prezentare ezitantă 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 
 

D. 12 puncte 
1 punct pentru numerotarea rândurilor 
1 punct pentru exprimarea opiniei, prin raportare la afirmația dată 
6 puncte pentru susținerea opiniei prin două argumente, astfel: câte un punct pentru 
formularea fiecărui argument (1 p. + 1 p.) și câte 2 puncte pentru dezvoltarea acestora (2 p. 
+ 2 p. pentru dezvoltare nuanțată; 1 p. + 1 p. pentru încercarea de dezvoltare) 
2 puncte pentru valorificarea textului literar 
1 punct pentru coerența și corectitudinea exprimării 
1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație 

 

Notă 
Punctajul pentru numerotarea rândurilor, pentru coerența și corectitudinea exprimării și pentru 
respectarea normelor de ortografie și de punctuație se va acorda doar dacă textul dezvoltă 
subiectul propus. 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                  (20 de puncte) 
A. 8 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 
1. Numirea unui drept fundamental al omului și a documentului mondial care îl consfințește: dreptul 
la viață, Declarația Universală a Drepturilor Omului 

2 puncte (1 p. + 1 p.) pentru răspunsul corect, inclus în enunț 
1 punct (0,5 p. + 0,5 p.) pentru răspunsul corect, neinclus în enunț  
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 

2. Precizarea opiniei autorului cu privire la capacitatea medicinei de a dubla durata de viață a 
omului în secolul al XXI-lea: de exemplu, este puțin probabil să se realizeze etc. 

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

 

3. Menționarea duratei naturale de viață a omului în secolele trecute: 70 – 80 de ani 
2 puncte pentru răspunsul corect, inclus în enunț 
1 punct pentru răspunsul corect, neinclus în enunț 
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 

4. Explicarea diferenței dintre perspectiva asupra morții în secolele trecute, respectiv în 
contemporaneitate, prin valorificarea textului dat: de exemplu, în trecut moartea era văzută ca un 
mister metafizic, în timp ce modernitatea o privește ca pe o consecință a unor defecte tehnice 

2 puncte pentru explicare convingătoare și nuanțată 
1 punct pentru explicare ezitantă, incompletă 
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 
 

B. 12 puncte 
1 punct pentru numerotarea rândurilor 
2 puncte pentru formularea răspunsului la întrebare 
6 puncte pentru motivarea răspunsului: clară, nuanțată: 6 p.; ezitantă, schematică: 3 p.; 
încercare de motivare: 1 p. 
2 puncte pentru coerența și corectitudinea exprimării: în totalitate: 2 p.; parțial: 1 p. 
1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație 

 

Notă 
Punctajul pentru numerotarea rândurilor, pentru coerența și corectitudinea exprimării și pentru 
respectarea normelor de ortografie și de punctuație se va acorda doar dacă textul dezvoltă 
subiectul propus. 
 
 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                      (10 puncte) 
 

1. Menționarea elementului comun alături de care apare omulețul lui Gopo în toate cele cinci 
ipostaze: piatra  

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

 

2. Prezentarea unei modalități prin care imaginile dau textului o dimensiune umoristică: de exemplu, 
personajul este schițat cu mimică sugestivă și lipsit de vestimentație etc. 

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

3. Explicarea semnificației textului multimodal dat: de exemplu, textul surprinde istoria omenirii, 
evoluția cunoașterii, consecințele curiozității umane etc.  

1 punct pentru numerotarea rândurilor  
1 punct pentru menționarea semnificației 
3 puncte pentru explicare detaliată, clară, nuanțată; 1 punct pentru încercare de explicare 
1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație 


