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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 în care în cerință a fost precizată existența unei limite maxime de rânduri, textul ce depășește 
această limită nu va fi luat în considerare. 

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

6 7 8 4 2 1 5 3 

 
C.  12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe 
1. Precizarea contextului în care are loc prima întâlnire dintre fete: Tibby se întâlnește cu Bailey atunci când 
aceasta leșină în magazinul Wallman (în raionul de care Tibby răspunde): 3 p. 

Orice altă variantă de răspuns: 0 p. 
 
2. Numirea a două aspecte care le aseamănă pe fete: nu le plăcea să fie considerate mai mici din cauză că sunt 
slabe; din perspectiva mamelor, le place să testeze oamenii: 1,5 p. + 1,5 p. 

Orice altă variantă de răspuns: 0 p. 
 
3. Explicarea motivului pentru care doamna Graffman se străduia să-i comunice lui Tibby faptul că Bailey era 
bolnavă „pe un ton normal, ca şi cum ar fi spus-o de atâtea ori încât nu o mai speria deloc”: femeia încearcă să-și 
stăpânească suferința; încearcă să trateze boala fiicei ei ca pe ceva normal etc. 

Explicare clară și concisă: 3 p. 
Explicare ezitantă, tendința de comentare a citatului folosit: 2 p. 
Încercarea de a explica, simpla notare a motivului: 1 p. 
Lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p. 

 
4. Prezentarea, în cel mult 6 rânduri, a motivului pentru care Tibby se concentrează asupra bucății de material „în 
care era înfipt un ac cu aţă roşie”: fata încearcă să se concentreze pe altceva pentru a nu fi nevoită să o privească 
pe Bailey despre care tocmai aflase că e bolnavă etc. 

Prezentarea clară și nuanțată: 3 p.;  
Prezentare ezitantă, tendința de comentare a secvenței: 1 p. 
Lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p. 
 

D. 10 puncte 
Numerotarea rândurilor: 1 p. 
Formularea unui răspuns adecvat întrebării: 1 p. 
Motivarea răspunsului: motivare convingătoare: 3 p.; motivare ezitantă: 1 p. 
Realizarea unei comparații între reacția personală și cea a fetei: relevantă: 3 p.; încercare de realizare a 
comparației: 1 p. 
Coerența și corectitudinea exprimării: 1 p. 
Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 1p. 
Nu se va puncta tendința de comentare a textului, folosirea nejustificată a conceptelor de teorie literară. 
 
 
 
 
 

 



SUBIECTUL al II-lea________________________________________________             20 puncte 
A. 10 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 
1. Precizarea aspectul la care se referă termenul Vauban asociat numelui cetății din Alba Iulia: la creatorul 
sistemelor de fortificare care i-au inspirat pe constructori. 

Răspunsul inclus în enunț: 2 p.  
Răspunsul neinclus în enunț: 1 p. 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
2. Menționarea celor două fortificații anterioare cetății Alba Carolina, pe locul cărora s-a construit aceasta: 
Legiunea a XIII-a Gemina; cetatea medievală Bălgrad.  

Răspunsul inclus în enunț: 2 p. (1 p. +  1 p.) 
Răspunsul neinclus în enunț: 1 p. (0,5 +0,5) 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
3. Scrierea numelor a doi patroni laici ai bastioanelor cetății Alba Carolina: Eugeniu de Savoia, Steinville, Carol al 
VI-lea, Elisabeta, Francisc de Paula. 

Răspunsul inclus în enunț: 2 p. (1 p. + 1 p.) 
Răspunsul neinclus în enunț: 1 p. (0,5 +0,5) 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
4. Indicarea motivului pentru care zidurile cetății din Alba Iulia nu sunt perpendiculare cu solul: pentru a provoca 
ricoşarea ghiulelelor metalice 

Răspunsul inclus în enunț: 2 p.  
Răspunsul neinclus în enunț: 1 p. 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
5. Explicarea modului în care se diferențiază bastioanele liniei a doua de apărare de cele ce alcătuiesc primul 
sistem: spre deosebire de primul sistem, linia a doua are bastioane detașate, iar numele unui bastion diferă. 

Explicare clară, nuanțată a diferențierilor (se va lua în considerare referirea la cele două aspecte): 2 p. 
Explicare ezitantă sau referirea la un singur aspect: 1 p. 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
B. (10 puncte) 
Numerotarea rândurilor: 1 p. 
Formularea unui răspuns adecvat întrebării: 1 p. 
Susținerea răspunsului prin explicații, exemplificări, valorificând textul dat: 4 p./ susținerea răspunsului, fără 
valorificarea textului: 2 p.; încercare de susținere a răspunsului: 1 p. 
Folosirea mărcilor subiectivității: 1 p. 
Coerența ideilor: 1 p. 
Exprimare corectă clară, nuanțată: 1 p. 
Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 1 p. 
 
SUBIECTUL al III-lea______________________________________________                                 10 puncte 
1. Explicarea prezenței pe coperta cărții a desenului reprezentând o fată purtând voal islamic:personajul principal al 
romanului este o fată din Iran:  

Explicarea clară, nuanțată: 2 p. 
Explicare ezitantă: 1 p. 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  
 

2. Prezentarea, în cel mult 10 rânduri, a semnificația mesajului din partea de sus a afișului de lansare a romanului 
Persepolis: mesajul atrage atenția asupra diferențelor dintre romanul tradițional și cel grafic („rânduri”/ bulele albe), 
renunțarea la un model clasic în favoarea unuia care apropie romanul de benzile desenate (valorificarea opoziției 
dintre interjecția „adio„ și verbul „trăiască”) etc. 

Numerotarea rândurilor: 1 p. 
Prezentarea semnificației mesajului prin referire la cele două serii de opoziții:6 p.; prezentarea semnificației 
mesajului prin referire o singură opoziție: 3 p.; încercarea de prezentare a semnificației mesajului: 1 p. 
Coerența ideilor: 1 p. 


