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Parametri Discriminare Punctaj 
1. Comentarea a trei idei 
centrale din afirmația lui Ramón 
del Valle-Inclán. 
 

Se vor acorda câte 2 puncte pentru  interpretarea 
explicită și coerentă a fiecărei idei. 

6 (2x3) 
puncte  
 

2. Dezvoltarea temei   
A) Definirea modernismului în 
corelație cu noțiunile de modern 
și tradiționalism. 
 

Se vor acorda 3 puncte pentru definirea 
conceptului și 6 puncte pentru corelarea lui cu 
noțiunile vizate. 

9 (3+6) 
puncte  
  

B) Reperarea motivată a trei 
texte din creația poetică a unui 
scriitor român, potrivite temei. 
 
 

Se va acorda câte 1 punct pentru numirea 
corectă a fiecărui text; câte 2 puncte pentru 
motivarea clară a fiecărei alegeri. 

9 (3x3) 
puncte  

C) Raportarea afirmației 
„căutându-mă pe mine în mine 
însumi și nu în alții” la opera 
poetului examinat. 

Se vor acorda 6 puncte pentru raportarea 
explicită a afirmației la opera poetului ales spre 
examinare. 

6 puncte  

D) Dezvăluirea universului 
poetic (teme, motive, stări 
afective) al operei scriitorului 
ales, în funcție de curentul 
literar-artistic în care se înscrie. 

Se vor acorda câte 4 puncte pentru fiecare 
element al universului poetic identificat și 
comentat plauzibil. 

12 (4x3) 
puncte 

E) Interpretarea, sub aspectul 
eficienței artistice, a unui 
procedeu 
compozițional/procedeu stilistic 
și a unei tehnici poetice, 
utilizate în textele selectate. 
 

Se vor acorda 3 puncte pentru interpretarea unui 
procedeu compozițional/procedeu stilistic și 3 
puncte pentru interpretarea unei tehnici poetice. 
 

6 (3+3) 
puncte 

F) Referința, prin două 
argumente, la creația unui poet 
din literatura universală, care se 
înscrie în același curent literar-
artistic. 
 

Se va acorda câte 6 puncte pentru fiecare 
argument. 

12 (6x2) 
puncte 

G) Ilustrarea adecvată a 
aspectelor comentate cu câte un 
exemplu convingător din cele 
trei poezii selectate. 
H) Respectarea rigorilor de 

Se vor acorda câte 3 puncte pentru fiecare 
exemplu adecvat ilustrat, cu referinţe  exacte. 
 
 
Se vor acorda 3 puncte pentru respectarea 

9 (3x3) 
puncte 
 
 
 



elaborare a unui eseu structurat 
 

structurii eseului. 3 puncte 

3. Exprimarea opiniei proprii cu 
referire la actualitatea 
subiectului abordat. 

Se vor acorda 3 puncte pentru opinia proprie  
formulată clar și convingător. 

3 puncte  
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Conținutul 
parametrului 

Condiția acordării 
punctajului Specificații Punctaj 

Organizarea 
corectă a ideilor 
în scris. 

Se acordă în cazul unei 
lucrări bine structurate, 
cu distincția clară a 
părților ei componente: 
introducere, 
desfășurarea ideilor, 
concluzii 

Cele 4 puncte vor fi distribuite după 
principiul calitativ: 

• claritatea ideilor ─ 2 puncte 
• consecutivitatea ideilor ─  2 
puncte 

4 puncte 

Utilizarea limbii 
literare. 
Evaluatorii vor 
calcula erorile 
de exprimare 
atestate la 
sfârșitul lucrării, 
indicându-le în 
cifre: erori de 
exprimare… 

Se acordă punctajul 
întreg, dacă numărul de 
greșeli de exprimare nu 
depășește 1. 

Se va scădea câte 1 punct pentru 
fiecare 2 greșeli de exprimare. 
• Se acordă 3 puncte, dacă au fost 
comise 2-3 greșeli. 
• Se acordă 2 puncte, dacă au fost 
comise 4-5 greșeli. 
• Se acordă 1 punct, dacă au fost 
comise 6-7 greșeli. 
• Se acordă 0 puncte, dacă sunt 
comise mai mult de 7 greșeli de stil. 

4 puncte 

Demonstrarea 
aptitudinilor de 
analiză și de 
interpretare 
critică. 

Se acordă pentru 
abilitatea de lucru cu 
textul literar, citarea și 
referințele la text. 

Cele 5 puncte vor fi distribuite astfel: 
• pentru utilizarea adecvată a 
terminologiei literare ─ 2 puncte; 
• utilizarea de date, informații, fapte 
elocvente ─ 1 punct; 
• abilitatea de a sintetiza informații, 
date, fapte angajate în compoziție ─ 1 
punct; 
• abilitatea de a interpreta critic o 
anumită informație, de a face 
constatări și a ilustra anumite 
fenomene literare ─ 1punct. 
Notă: Se acordă 0 puncte pentru 
fiecare parte nerealizată a sarcinii de 
lucru 

5 puncte 

Respectarea 
normelor de 
ortografie. 
Evaluatorii vor 
calcula erorile 
atestate la 
sfârșitul lucrării, 
indicându-le în 
cifre: erori ort. 

Se acordă punctajul 
întreg (5 puncte), dacă 
numărul de greșeli 
ortografice și/sau 
gramaticale nu depășește 
1. 

Se va scădea câte un punct pentru 
fiecare 2 greșeli ortografice sau 
gramaticale. 
• Se acordă 4 puncte, dacă au fost 
comise 2-3 greșeli.  
• Se acordă 3 puncte, dacă au fost 
comise 4-5 greșeli.  
• Se acordă 2 puncte, dacă au fost 
comise 6-7 greșeli.  

5 puncte 



și gram. •Se acordă 1 punct, dacă au fost 
comise 8-9 greșeli 
•Se acordă 0 puncte, dacă au fost 
comise mai mult de 10 greșeli 
ortografice și/sau gramaticale. 

Respectarea 
normelor de 
punctuație. 
Evaluatorii vor 
calcula erorile 
atestate la 
sfârșitul lucrării, 
indicându-le în 
cifre: erori 
punct.  

Se acordă punctajul 
întreg (5 puncte), dacă 
numărul de greșeli de 
punctuație nu depășește 
1. 

Se va scădea câte un punct pentru 
fiecare 2 greșeli de punctuație. 
• Se acordă 4 puncte, dacă au fost 
comise 2-3 greșeli.  
• Se acordă 3 puncte, dacă au fost 
comise 4-5 greșeli.  
• Se acordă 2 puncte, dacă au fost 
comise 6-7 greșeli. 
•Se acordă 1 punct, dacă au fost 
comise 8-9 greșeli 
•Se acordă 0 puncte, dacă au fost 
comise mai mult de 10 greșeli de 
punctuație. 

5 puncte 

Așezarea în 
pagină, 
încadrarea în 
limitele de 
spațiu. 

Se acordă punctajul 
întreg (2 puncte) pentru 
așezarea în pagină și 
respectarea limitelor de 
spațiu. 

Cele 2 puncte vor fi repartizate astfel: 
 • pentru așezarea corectă a textului în 
pagină ─ 1 punct; 
• pentru respectarea limitelor de 
spațiu─ 1 punct. 

2 puncte 

 

 

 

 

 


