
 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Clasa a IX-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 de puncte  

Conținut – 25 de puncte 

1. Ilustrarea unei funcții a limbajului identificate în text (de exemplu:  funcția poetică, susținută 

de folosirea limbajului artistic; funcția emotivă - susținută de indici ai persoanei I)  5puncte 

Precizarea unei funcții a limbajului: 1 punct 

Ilustrarea clară și nuanțată: 4 puncte 

Ilustrarea ezitantă : 2 puncte 

Încercarea de ilustrare : 1 punct 

 

2. Transcrierea, din fiecare text, a câte 3 cuvinte/secvențe care să ilustreze un câmp sematic 

comun ( de exemplu, jocul). 5 puncte 

Trancrierea a 6 cuvinte/secvențe: 5 puncte 

Trascrierea parțială (3-4 cuvinte/secvențe): 3 puncte 

Transcrierea parțială (1-2 cuvinte/secvențe): 1 punct 

 

 3. Explicarea titlului textului (de exemplu: anticipează tema; titlul este formulat sintetic; element 

paratextual care se află în strânsă legătură cu mesajul textului - vârsta inocenței, o vârstă 

specifică jocului; vârsta la care se afirmă curiozitatea, dorința de cunoaștere  etc).    5 puncte 

Explicarea clară și nuanțată: 5 puncte  

Explicarea ezitantă: 2 puncte  



Încercarea de explicare: 1 punct 

4. Prezentarea viziunii asupra jocului în cele două texte (de exemplu: textele scot în evidență 

rolul formativ pe care îl îndeplinește jocul în viața copiilor; accentul cade pe libertatea copiilor 

de a lua decizii în jocurile lor; jocul înseamnă explorare, căutare, învățare etc). 5 puncte 

Prezentarea nuanțată a  viziunii asupra jocului: 5 puncte 

Prezentarea ezitantă: 2 puncte 

Încercarea de prezentare: 1 punct. 

5. Comentarea secvenței date.  5 puncte        

Comentarea clară și nuanțată: 5 puncte 

Comentarea ezitantă: 3 puncte 

Încercarea de comentare: 1 punct 

Redactare – 5 puncte  

Utilizarea limbii literare  – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; 

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

Subiectul al II-lea (35 de puncte) 

Conținut – 30 de puncte 

− Adaptarea la situația de comunicare/ respectarea convențiilor naratologice prezente în 

textul A (perspectivă narativă subiectivă, narator-personaj, alternarea modurilor de 

expunere etc): în totalitate: 5 puncte, parțial: 3 puncte. 

− Conținut adecvat cerinței, cu dezvoltarea nuanțată a temei: 20 de puncte; conținut parțial 

adecvat: 10 puncte; încercare de abordare a temei: 5 puncte.  

− Originalitatea viziunii/abordării cerinței 5 puncte 

Redactare – 5 puncte  

Utilizarea limbii literare  – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; 

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

Punctajul pentru redactare se acordă numai dacă textul are minimum 150 de cuvinte. 

Subiectul al III-lea (35 de puncte)  

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 – 5 puncte. 

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

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

Redactare – 5 puncte  

Utilizarea limbii literare  – 1 punct;   logica înlănțuirii ideilor - 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 minimum 600 de cuvinte. 

 


