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OLIMPIADA LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

(pentru instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale) 

 

etapa raională / municipală, 05 februarie 2022,  clasa a IX-a 

 

BAREM  DE  EVALUARE 

 

Subiectul nr. I 

Repere Specificări Punctaj 

 

1 

 

Indicarea operei și 

autorului 

 

Se acordă două puncte: 

▪ un punct pentru indicarea operei; 

▪ un punct pentru indicarea autorului. 

 

N.B.! În cazul în care participantul a indicat 

o operă folclorică, i se va acorda al doilea punct 

dacă va menționa că lucrarea este 

anonimă/lucrarea nu are autor/este o lucrare 

colectivă etc. 

 

 

 

 

 

0-2 

 

 

 

 

2 Justificarea alegerii Se acordă câte un punct pentru  fiecare 

argument convingător. 

N.B.! Pentru argumentele nepertinente nu se 

acordă puncte. 

 

 

0-3 

3 Explicarea sensului 

expresiilor 

Se acordă câte un punct pentru fiecare expresie 

explicată, în baza textului propus, prin 

formularea unui enunț. 

 

 

0-2 

4 Exprimarea opiniei cu 

referire la actualitatea 

unei teme abordate în 

fragmentul propus 

 

 

Se acordă câte un punct pentru fiecare enunț 

corespunzător sarcinii. 

 

0-3 

 

5 Respectarea normelor 

limbii române literare 

Se acordă 5 puncte pentru corectitudinea 

exprimării. 

 

0-5 

Puncte 5 4 3 2 1  

Nr. greșeli 0-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

 

Punctaj total pentru subiectul nr. I 15   
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OLIMPIADA LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

(pentru instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale) 

 

etapa raională / municipală, 05 februarie 2022,  clasa a IX-a 

 

BAREM  DE  EVALUARE 

 

Subiectul nr. II 

Repere Specificări Punctaj 

1 
Respectarea structurii 

discursului 

Se acordă câte un punct pentru fiecare parte 

componentă a discursului: formula de adresare, 

introducere, conținut, încheiere. 

 

0-4 

2 Formularea a 2 argumente 

convingătoare, care să 

demonstreze necesitatea  

îmbogățirii fondului de carte 

din bibliotecă 

Se acordă câte un punct pentru fiecare argument 

pertinent. 

N.B.! Pentru argumente superficiale nu se acordă 

puncte. 

   

 

 

0-2 

3 
Expunerea a 3  soluții posibile  

pentru dezvoltare a bibliotecii 

Se acordă câte un punct pentru fiecare soluție viabilă 

și rezonabilă. 

 

0-3 

4 Prezentarea a 3 beneficii  

pentru comunitate (localitate, 

școală, clasă), așteptate după 

implementarea proiectului dat 

Se acordă câte un punct pentru fiecare beneficiu 

prezentat. 

 

0-3 

5 

Manifestarea autenticității în 

elaborarea discursului  

 

Se acordă 3 puncte integral pentru:  

viziune originală, idei pertinente, vocabular 

elevat, acțiuni inteligente, expunere logică și 

coerentă a mesajului. 

 

 

0-3 

6 

Respectarea volumului 

(10 enunțuri) 

Se acordă 1 punct. 

N.B.! În cazul în care candidatul depășește 

volumul indicat (mai mult decât cu un enunț), nu i se 

acordă punctajul prestabilit. 

 

 

0-1 

7 Scrierea  lizibilă  (clară, 

îngrijită) 

Se acordă 1 punct. 0-1 

8 Respectarea normelor limbii 

române literare 

Se acordă 5 puncte pentru corectitudinea exprimării. 0-5 

 Puncte 5 4 3 2 1  

 Nr. greșeli 0-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

 

Punctaj total pentru subiectul nr. II 22 
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OLIMPIADA LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

(pentru instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale) 

 

etapa raională / municipală, 05 februarie 2022,  clasa a IX-a 

 

BAREM  DE  EVALUARE 

 

Subiectul nr. III 

Repere Specificări Punctaj 

1 

Respectarea structurii eseului 

Se acordă câte un punct pentru fiecare parte 

componentă a eseului: introducere, conținut, 

încheiere. 
 

0-3 

2 
Exprimarea opiniei proprii 

Se acordă un punct pentru  exprimarea opiniei. 
 

0-1 

3 

Prezentarea a 2  argumente  
Se acordă câte un punct pentru fiecare argument 

convingător. 
 

0-2 

4 Prezentarea exemplelor din 

viața cotidiană 

Se acordă câte un punct pentru fiecare exemplu 

adecvat. 
0-2 

5 Utilizarea expresiilor plastice 

(comparații, epitete, metafore 

etc.), a proverbelor sau 

aforismelor 

 

Se acordă câte un punct pentru fiecare expresie 

plastică, proverb sau aforism. 
 

0-7 

6 

Intitularea eseului 

Se acordă 2 puncte:  

▪ 1 punct pentru un titlu ordinar;  

▪ 2 puncte pentru un titlu original.   
 

0-2 

7 

Originalitatea textului 

Se acordă 3 puncte integral pentru:  

▪ vocabular variat, elevat,  

▪ creativitate inteligentă (gândire pătrunzătoare, 

judecăți de valoare),  

▪ imaginație vie (idei noi și abordare neordinară). 

0-3 

8 

Respectarea volumului 

(10 enunțuri) 

Se acordă 1 punct. 

N.B.! În cazul în care candidatul depășește 

volumul indicat,  nu i se acordă punctajul 

prestabilit. 

0-1 

9 Scrierea  lizibilă (clară, 

îngrijită) 
Se acordă 1 punct. 

0-1 

10 Respectarea normelor limbii 

române literare 

Se acordă 5 puncte pentru corectitudinea 

exprimării. 0-5 

 Puncte 5 4 3 2 1  

 Nr. greșeli 0-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

Punctaj total pentru subiectul nr. III 27 

 


