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Nivelul 3 – clasele a IX-a și a X-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. c 
2. b 
3. b 
4. c 
 
B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect 
 

6 2 3 8 4 7 1 5 

 
C. 12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare dintre cerințe 
1. Precizarea unui motiv pentru care bătrânul consideră că nu ar trebui să se plângă pentru situația în care 
se află: există oameni într-o situație mai dificilă decât a sa etc.                             

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 a două intervenții făcute asupra componentelor locuinței lui Lindgren pentru ca acestea să-i 
fie accesibile: broasca ușii a fost mutată mai jos, picioarele mesei au fost ajustate etc. 

3 puncte (1,5 p. + 1,5 p) pentru răspunsul corect și complet, sub formă de enunț 
2 (1 p. + 1 p.) 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 reacției personajului-narator la vederea curățeniei și a ordinii din casa bătrânului: crezuse 
contrariul, iar el, în situația bătrânului, ar fi fost mulțumit cu un spațiu murdar și oribil 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 opoziția dintre cele două momente în care este privită 
casa, de exemplu: secvențele surprind transformarea interioară a personajului-narator, schimbarea modului 
în care interpretează realitatea etc. 

3 puncte pentru prezentare clară, nuanțată a semnificației secvenței, evidențiind opoziția dintre cele două momente 
2 puncte pentru prezentarea ezitantă a semnificației secvenței, evidențiind opoziția dintre cele două momente 
1 punct pentru încercarea de prezentare a semnificației secvenței 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 
 

D. 12 puncte 
1 punct pentru numerotarea rândurilor 
2 puncte pentru exprimarea poziției prin raportare la afirmația dată 
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 unui efect negativ pe care îl au fotografiile, caricaturile, memele sau filmulețele care însoțesc un 
text în dezinformarea 1.0: distorsionează textul 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 aspectului care diferențiază „dezinformarea 1.0” de „dezinformarea 2.0”: „dezinformarea 2.0” 
valorifică tehnologia etc. 

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

 
3. Definirea comportamentului digital pe platformele sociale, valorificând textul dat, de exemplu: 
Comportamentul digital este orice reacție a utilizatorului unei platforme sociale. 

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 anumite mesaje de pe rețelele sociale vin țintit spre noi, conform 
informațiilor oferite de text, de exemplu: există algoritmi care analizează comportamentul nostru digital, de 
aceea mesajele din mediul digital, de pe platformele sociale vin țintit către noi 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 pericolul dezinformării 
6 puncte pentru formularea a trei sfaturi menite să reducă dezinformarea pe rețelele sociale: 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. Notarea anului în care a fost publicată cartea căreia îi aparține coperta: 2018 

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

 
2. Menționarea aspectului reprezentat de numărul 2021, aflat în dreptul titlului: anul în care Timișoara va fi 
Capitală Europeană a Culturii 

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

 
3. Precizarea semnificației primei sigle din partea de jos a copertei: Uniunea Europeană 

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

4. Prezentarea, în cel mult zece rânduri, a relației dintre imaginea de pe coperta cărții, aflată deasupra 
titlului, și titlul acesteia, de exemplu: imaginea surprinde simboluri ale consumerismului, iar titlul conține 
sintagma „consum responsabil” 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 

 


