
OLIMPIADA LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ  

etapa raională/municipală, 05 februarie 2023, clasa a IX-a  

Barem de evaluare a testului 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 

 

Barem analitic 

Item Răspuns corect / posibil  Acordarea punctelor  

1. În baza textului și a informației 

marcate cu asterisc (*), răspunde în 

enunțuri complete la întrebările de mai 

jos:  

 

Se va accepta:  

a) Amintirile autorului se referă la 

secolul al XX-lea.  

b) Piesa principală a studioului foto 

era o canapea.  

c) Cartierul Cotroceni se află în 

România, București, sectorul 5. 

d) Mănăstirea din Cotroceni a fost 

transformată în palat regal. 

 

 

 

4 puncte  

1x4 

Câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect construit ca 

enunț.  

Sunt posibile diferite structuri ale enunțului. 

La întrebarea b) detaliile despre canapea sunt 

facultative. 

La întrebarea c)  punctul se acordă doar dacă sunt toate 

informațiile solicitate.  

2. Defineşte, fără a recurge la sinonime, 

sensul actualizat în context al 

cuvintelor subliniate în text: album, 

bumb, cartier, viață.  

 

Se va accepta definiția pentru sensul respectiv, 

fără sinonime, de tipul:  

Album - volum (caiet) special legat în care se 

păstrează fotografii, ilustrate, mărci poștale 

etc.  

Bumb - piesă mică (de os, sidef, metal etc.), 

de obicei rotundă, folosită la încheiatul unor 

obiecte de îmbrăcăminte sau ca podoabă. 

Cartier - parte a unui oraș, deosebită de 

celelalte prin caracteristici proprii (geografice, 

istorice etc.) și care formează o unitate 

organică.  

Viață - durată de timp de la nașterea unei 

4 puncte 

1x4 

Câte 1 punct pentru fiecare definiție adecvată sarcinii.  



ființe până la moartea ei.  

3. Rezumă, în limita de 65-70 de cuvinte, 

primul alineat al textului.  

 

Se va accepta drept răspuns corect un text 

care: 

- va prezenta fidel informaţia;  

- va cuprinde secvenţele esenţiale ale 

fragmentului rezumat;  

- va omite detaliile nesemnificative;  

- va fi coerent gramatical (la 

persoana a III-a);  

-  va respecta limita de întindere.  

Notă: se iau în calcul și cuvintele auxiliare. 

Este corect ca elevul să-și numere cuvintele și 

să indice în test, onest, câte sunt. 

5 puncte  

1x5 

Câte 1 punct pentru respectarea fiecăreia dintre 

cerinţele enumerate. 

 

4. Descifrează, în limita a câte un enunţ, 

cum trebuie înţelese îmbinările:  

lumea căminului, un colțișor al istoriei. 

 

Se va accepta un răspuns care valorifică sensul 

rezultat din combinarea elementelor lexicale 

date în context.  

4 puncte 

(2x2) puncte pentru fiecare explicaţie corectă şi logică. 

5. Comentează, în spațiul rezervat, o 

figură de stil identificată în alineatul al 

treilea, rescriind-o și numind tipul ei. 

 

Se va accepta orice figură de stil din alineatul 

al treilea, rescrisă și nominalizată corect, 

însoțită de un comentariu adecvat. 

 

4 puncte 

1+1+1+1 

2 puncte pentru identificarea secvenței (1) și 

nominalizarea figurii (1) (criteriu eliminator);  

1 punct pentru comentarea figurii identificate;  

1 punct pentru respectarea limitei de întindere.  

6. Exprimă-ți, în spațiul rezervat, 

atitudinea față de obișnuința unor 

persoane de a face fotografii nelimitat, 

aducând trei argumente.    

  

Se va accepta un text în care:  

-   este clar exprimată atitudinea;  

- este explicat în ce constă problema excesului 

de fotografii; 

- sunt aduse argumentele solicitate;   

- textul este logic și coerent;  

- se respectă limita de întindere. 

8 puncte 

1+1+3+2+1 

1 punct pentru exprimarea clară a atitudinii.   

1 punct pentru explicarea problemei.   

3 (3x1) puncte pentru fiecare argument valid.  

2 puncte pentru coerența (1) și logica textului (1).  

1 punct pentru respectarea limitei de întindere. 



7. Construiește 4 replici dintr-un dialog 

ce ar putea avea loc între un părinte și 

un fotograf, care face poze copiilor. 

 

Se va accepta un dialog logic și coerent, 

adecvat situației descrise.  

4 puncte 

1+2+1 

1 punct pentru respectarea statutului interlocutorilor. 

2 puncte pentru coerența  și logica (1) dialogului. 

1 punct pentru respectarea limitei de întindere.  

8. Delimitează, prin bare oblice şi 

numere, propoziţiile din fraza dată.  

 

 

Se va accepta drept răspuns corect:  

Îmi aduc încă aminte ultima ședință foto, cea 

de la patru ani, și studioul/1 care mi s-a părut 

deosebit de elegant, pesemne din pricina 

piesei principale/2-, care apare în majoritatea 

pozelor/3: o canapea barocă, cu tapițeria 

înflorată și cu lemnul sculptat, vernisat cu 

auriu/+2, care îi permitea fotografului /4să-și 

manevreze mai lesne modelul/5. 

5 puncte 

1x5 

Câte 1 punct pentru fiecare enunț identificat și marcat 

corect.  

9. Citează două reguli de punctuație 

respectate în fraza de mai jos, 

specificând prin cifrele din paranteze 

care semn de punctuație anume 

ilustrează regula dată:  

  
Din purtarea și vorbele părinților mei,(1) 

pe care ei le deprinseseră de la părinții 

lor,(2) am aflat că cinstea e lucrul cel mai 

important în viață,(3) că egoismul trebuie 

să aibă limite,(4) că există bine și rău,(5) 

milă și neîndurare,(6) onestitate și 

ticăloșie.    

Se vor accepta regulile potrivite situației din 

fraza dată, formulate ca reguli și exemplificate 

prin numerele respective, de exemplu:  

Propoziția subordonată atributivă explicativă 

se izolează întotdeauna. Exemplu: virgulele 

1,2. 

6 puncte 

3+3 

3 puncte pentru o regulă cu exemplu:  

1 punct pentru deducerea regulii adecvate. 

1 punct pentru formularea regulii. 

1 punct pentru specificarea exemplului (prin cifrele din 

paranteze). 

10. Răspunde, în enunțuri complete, la 

întrebările de mai jos, utilizând 

informația din articolul lexicografic.  

Se va accepta:  

a) În textul lui Gabriel Liiceanu apare 

sensul 1 al substantivului ”studio”.  

b) În cuvântul ”studio” silaba accentuată 

3 puncte 

1x3 

Câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, formulat ca 

enunț complet. 



este -o-/ studio .  

c) Formele nehotărâte ale substantivului 

studio sunt: un studio (singular) și niște 

studiouri (plural).  

11. Alcătuiește câte un enunț cu sensurile 

3 și 4 (I) al substantivului studio. 

Se vor accepta oricare două enunțuri ce 

demonstrează înțelegerea sensurilor conform  

articolului lexicografic.  

2 puncte  

Câte 1 punct pentru fiecare enunț corect și logic.  

12. Transformă în text coerent secvența 

din Wikipedia, utilizând toate 

informațiile incluse în articolul despre 

Gabriel Liiceanu. 

 

Se va accepta drept răspuns corect un 

text coerent, care include integral  cele 6 serii 

de informații din sursa citată. 

6 puncte 

CRITERIU ELIMINATOR – LIPSA 

TEXTULUI COERENT. 

Câte 1 punct pentru fiecare serie de informații 

incluse în textul coerent.   

  

5 puncte pentru corectitudinea tuturor secvențelor scrise.  

Orice greșeală atestată ( de ortografie, punctuație, stil, lexic, gramatică) implică depunctarea cu o unitate.  

Notă : Punctajul dat se atribuie numai în cazul realizării tuturor itemilor.  

Lipsa totală sau parţială a răspunsurilor nu permite acordarea punctajului maxim pentru corectitudine. 

 


