
OLIMPIADA LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ  
(LIMBA DE INSTRUIRE) 

Etapa raională/municipală, 5 februarie 2023 
Clasa a X-a  

Barem de verificare  
Proba scrisă 

70 de puncte 

Itemi Discriminare Punctaj 
Interpretarea textului poetic, 
implicând reperele adecvate, 
cel puţin 10 în sumă – 
imagini, figuri de stil, 
simboluri, motive, sentimente 
şi stări ale eului, caracteristici 
prozodice etc. 

Se vor acorda câte 2 puncte pentru identificarea şi 
interpretarea a cel puţin 10 asemenea repere (2 
imagini distincte, 2 figuri de stil, 2 motive, 2 
simboluri, 2 caracteristici prozodice sau altele), în 
text coerent. 
Doar pentru identificare/nominalizare – câte 1 
punct.  

20 de 
puncte 

Referinţa argumentată la două 
texte ale altor autori (unul din 
literatura română și unul din 
literatura universală) care 
valorizează aceleaşi motive  
literare. 

Se vor acorda câte 5 puncte pentru fiecare 
referinţă distinctă la un text, dacă: este numit 
corect textul şi autorul (1 punct); este numit 
motivul (1 punct); acest motiv este interpretat în 
raport cu motivul similar din poezia propusă (3 
puncte). 

10 (5+5) 
puncte 

Utilizarea adecvată a 
terminologiei lingvistice şi 
literare. 

Se vor acorda cele 4 puncte pentru utilizarea 
corectă, în cunoştinţă de cauză, a tuturor 
termenilor cu care operează autorul.  
Fiecare termen utilizat inadecvat va scădea 1 punct 
din totalul de 4. 

4 puncte 

Comentarea regulilor de 
ortografiere a cuvintelor 
subliniate, identificând părțile 
de vorbire legate cu cratimă.    

Se vor acorda câte 2 puncte pentru comentarea 
corectă a fiecărei ortograme. 

8 puncte 

Interpretarea valorilor 
conotative a două părți de 
vorbire evidențiate în text. 

Se va acorda câte 1 punct pentru interpretarea 
valorilor fiecărei părți de vorbire. 

4 puncte 

Motivarea utilizării semnelor 
de punctuație utilizate în strofa 
a doua din text. 

Se vor acorda câte 2 puncte pentru comentarea 
corectă a fiecărui semn de punctuație. 

8 puncte 

Corectitudinea şi coerenţa 
textului propriu. 

Se vor acorda 16 puncte pentru o lucrare coerentă,  
în care nu au fost atestate erori de ortografie, 
gramatică, punctuaţie sau stil. Se va acorda 1 
punct, dacă lucrarea este corect structurată 
(introducere, cuprins, încheiere),  1 punct, dacă 
este dispusă adecvat în pagină şi riguros împărţită 
în alineate. 
Fiecare 2 greşeli atestate şi subliniate/marcate de 
evaluator va scădea 1 punct. 
Evaluatorii vor calcula erorile atestate la sfârșitul 
lucrării, indicându-le în cifre de la 0 la ...:  
Erori ort. şi gram. - ....; punct. - ...; stil. - ... 

16 puncte 
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