
 
 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Clasa a X-a  

Etapa locală  

25 februarie 2023 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

ATENȚIE! 

        Lucrările în care răspunsurile sunt precedate de titlu și/sau motto vor fi notate cu 0 

puncte, utilizarea acestora va atrage după sine descalificarea concurentului.  

       Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate în barem. 

       Nu se acordă puncte din oficiu. 

       Inserarea de citate critice etc. necomentate, nerelevante pentru tema dată atrage după 

sine neacordarea punctajului maxim. 

 

 

Subiectul I___________________   _________________________________    __30  puncte 

Conținut - 25 puncte 

1. Precizarea a două motive literare prezente în textul A.   (de exemplu: motivul vizitei, 

motivul copilăriei, motivul cărților etc)                                                         5 

puncte                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Identificarea, în fragmentul A, a tipului de perspectivă narativă (1 punct) și justificarea 

alegerii prin două exemple relevante (2 puncte+2  puncte).                           5 puncte                                                                

  3. Comentarea, în 50-100 de cuvinte, a semnificației titlului textului A.         . 5 puncte  

                  - comentare nuanțată; 5p. 

- comentare ezitantă;  3p. 

- încercarea de comentare, divagații;  1p. 

   4. Prezentarea conceptului de cititor, valorificând informațiile din textul B.          5 puncte 

   5. Comentarea, în  minimum 80 de cuvinte, a structurii date.                                  5 puncte 

- comentarea nuanțată, cu exemple relevante din citatul dat; 5 p. 

- comentarea ezitantă, cu tendință de generalizare; 3p.  

- încercarea de prezentare, divagații;  1p. 

Redactare – 5 puncte  

utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănţuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; 

punctuaţia – 1 punct; respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct. 

 

Subiectul al lI-lea                                                                  35 puncte (30 puncte +5 puncte ) 

Conținut - 30 puncte 

1. Respectarea trăsăturilor tipului de text avut în vedere - 16 puncte (câte 4 pentru fiecare 

trăsătură, de exemplu: utilizarea elementelor specifice textului dialogat, înlănţuirea coerentă a 

ideilor, utilizarea tehnicilor specifice textului dialogat, folosirea unui registru stilistic adecvat 

acestui tip de text etc.);  

2. Relevanţa tematică a textului- 4/2 puncte;  

3. Relaţionarea adecvată cu textul suport- 10/6/2 puncte 

 



Redactare: 5 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănţuirii ideilor – 1 punct; 

ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct; respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 

1 punct). 

Subiectul al lII-lea                                                                  35 puncte (30 puncte +5 puncte)  

 

1. Conținut – 30 de puncte  

Abordarea complexă a tematicii propuse, valorificând cele două texte, prin punerea în 

evidență a talentului literar și a creativității – 20 puncte;  

- abordarea schematică a tematicii propuse, valorificând cele două texte – 10 puncte 

- abordare schematică, fără valorificarea textelor -  5 puncte  

 

Abordarea complexă a tematicii propuse, valorificând experiența culturală – 10 puncte;  

- abordarea schematică a tematicii, valorificând experiența culturală – 5 puncte 

- încercarea de abordare a tematicii – 1 punct 

 

Redactare – 5 puncte  

Utilizarea limbii literare – 1 punct; organizarea ideilor în scris – 1 punct, ortografia – 1 punct; 

punctuația – 1 punct; respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct.  

Punctajul pentru redactare se acordă numai dacă eseul are cel minimum 600 de cuvinte. 

 

 


