
OLIMPIADA LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

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

Barem de evaluare  

Conţinutul baremului 

 

Probă de creativitate (75 de puncte) 

 

Itemi Discriminare      Punctaj    

acordat 

 

1. Explicarea modului propriu 

de înţelegere a conceptului 

personalitate istorică notorie, 

făcând referință la surse 

istoriografice. 

Se vor acorda 4 puncte pentru explicarea 

pertinentă și originală a conceptului 

personalitate istorică notorie; 2 puncte 

pentru referință la surse istoriografice. 

6 puncte 

(4+2) 

2. Raportarea conceptului 

personalitate istorică la două 

idei relevante din aserțiunile 

propuse, exprimând puncte de 

vedere proprii.   

Se vor acorda câte 2 puncte pentru 

raportarea motivată a conceptului la fiecare  

idee desprinsă din aserțiunile propuse; câte 

2 puncte pentru exprimarea punctelor de 

vedere proprii.   

8 puncte 

(4+4) 

3. Dezvăluirea relației 

personalitate istorică – 

personaj literar, prin angajarea 

experienței personale de lector. 

 

Se vor acorda 4 puncte pentru explicarea 

pertinentă a relației personalitate istorică – 

personaj literar; 2 puncte pentru angajarea 

experienței personale de lector. 

 

6 puncte 

(4+2) 

 

4. A) Reperarea motivată a 

două opere reprezentative din 

literatura română care evocă 

personalități istorice notorii. 

 

B) Identificarea a câte două 

elemente care conturează 

realitatea istorică prezentată în 

operele angajate. 

 

C) Analiza modalităților de 

transfigurare artistică a 

personalității istorice în 

personaj literar. 

 

D) Comentarea a câte două 

valori promovate de personajele 

literare din textele selectate.  

Se vor acorda câte 2 puncte pentru  

motivarea clară a fiecărei alegeri; câte 1 

punct pentru relevanţa operelor. 

 

 

 

Se vor acorda câte 2 puncte pentru fiecare 

element identificat ce conturează realitatea 

istorică în operele angajate. 

 

 

Se vor acorda câte 5 puncte pentru analiza 

convingătoare a modalităților de 

transfigurare artistică în cazul fiecărei 

opere.  

 

 

Se vor acorda câte 2 puncte pentru 

comentarea fiecărei valori promovate de 

6 puncte 

(4+2) 

 

 

 

 

8 puncte 

 

 

 

 

10 puncte 

(5+5) 

 

 

 

    

10 puncte 

(8+2) 

 



 

 

 

E) Ilustrarea adecvată a ideilor 

prezentate cu câte un exemplu 

convingător. 

personajele literare; 2 puncte pentru 

relevanță și convingere. 

 

Se vor acorda câte 2 puncte pentru fiecare 

exemplu convingător în context, ce face 

dovada cunoașterii operei. 

 

 

 

8 puncte 

5. Enunțarea a două teze cu 

referire la raportul realitate 

istorică – ficţiune în operele 

angajate. 

Se vor acorda câte 3 puncte pentru fiecare 

teză formulată; câte 1 punct pentru  

originalitatea ideilor enunțate. 

8 puncte 

(6+2) 

 

 

6. Formularea unei concluzii 

privind rolul personalităților 
istorice notorii la promovarea 

valorilor naționale și a dragostei 

de patrie. 

Se vor acorda 3 puncte pentru formularea 

unei concluzii personale; 2 puncte pentru 

relevanţă şi convingere. 

5  

5 puncte 

(3+2) 

 

 

 

 

Redactare (25 puncte) 

 

Conținutul 

parametrului 

Condiția acordării 

punctajului 

Specificații Punctaj 

total 

Organizarea 

corectă a 

ideilor în scris 

Se acordă punctajul 

întreg în cazul unei 

lucrări structurate, cu 

distincție clară între 

introducere, 

desfășurarea ideilor, 

concluzii. 

Cele 4 puncte vor fi distribuite după principiul 

calitativ:  

o claritatea ideilor – 2 puncte;  

o consecutivitatea ideilor – 2 puncte. 

 

4 puncte 

Utilizarea 

limbii literare 

Se acordă punctajul 

întreg, dacă numărul 

de greșeli de stil nu 

depășește 1. 

Se va scădea câte 1 punct pentru fiecare 2 

greşeli de stil.  

o Se acordă 3 puncte, dacă au fost comise 2-3 

greşeli.  

o Se acordă 2 puncte, dacă au fost comise 4-5 

greşeli.  

o Se acordă 1 punct, dacă au fost comise 6-7 

greşeli.  

o  Se acordă 0 puncte, dacă sunt comise mai 

mult de 7 greşeli de stil.  

4 puncte 

Demonstrarea 

aptitudinilor 

de analiză şi 

de interpretare 

critică 

Se acordă pentru 

dovada capacităţii de 

lucru cu textul 

propus, citarea din 

text şi referinţele la 

text.  

Cele 5 puncte vor fi distribuite astfel:  

o pentru utilizarea adecvată a terminologiei 

lingvistice și literare - 2 puncte;  

o utilizarea de date, informaţii, fapte elocvente - 

1 punct;  

o abilitatea de a sintetiza informaţii, fapte 

angajate în compoziţie - 1 punct;  

5 puncte 



o abilitatea de a interpreta critic o anumită 

informaţie, de a face constatări şi a ilustra 

anumite fenomene literare - 1 punct.  

Notă: Se acordă 0 puncte pentru fiecare parte 

nerealizată a sarcinii de lucru.  

Respectarea 

normelor de 

ortografie. 

Se acordă punctajul 

întreg (5 puncte), 

dacă numărul de 

greşeli 

ortografice sau 

gramaticale nu 

depăşeşte 1.  

 

 

Se va scădea câte 1 punct pentru fiecare 2 

greşeli ortografice sau gramaticale.  

o Se acordă 4 puncte, dacă au fost comise 2-3 

greşeli.  

o Se acordă 3 puncte, dacă au fost comise 4-5 

greşeli.  

o Se acordă 2 puncte, dacă au fost comise 6-7 

greşeli.  

o Se acordă 1 punct, dacă au fost comise 8-9 

greşeli.  

o Se acordă 0 puncte, dacă au fost comise mai 

mult de 10 greșeli ortografice şi/sau 

gramaticale. 

 

 

5 puncte 

Respectarea 

normelor de 

punctuaţie. 

Se acordă punctajul 

întreg (5 puncte), 

dacă numărul de 

greşeli de punctuaţie 

nu depăşeşte 1.  

 

Se va scădea câte 1 punct pentru fiecare 2 

greşeli de punctuaţie.  

o Se acordă 4 puncte, dacă au fost comise 2-3 

greşeli.  

o Se acordă 3 puncte, dacă au fost comise 4-5 

greşeli.  

o Se acordă 2 puncte, dacă au fost comise 6-7 

greşeli.  

o Se acordă 1 punct, dacă au fost comise 8-9 

greşeli.  

o Se acordă 0 puncte, dacă au fost comise mai 

mult de 10 greşeli ortografice şi/sau 

gramaticale. 

5 puncte 

Aşezarea în 

pagină, 

încadrarea în 

limitele de 

spaţiu. 

Se acordă punctajul 

întreg (2 puncte), 

dacă au fost 

respectate alineatele 

şi limitele de spaţiu.  

 

Cele 2 puncte vor fi repartizate astfel:  

o pentru aşezarea corectă a textului în pagină – 

1 punct;  

o pentru respectarea limitelor de spaţiu în toate 

secvenţele – 1 punct. 

2 puncte 

 

 
 


