
 
 

EUROBEST – etapa a II-a 

BAREM - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Subiectul I 

A. 

1. Realizarea povestirii fragmentului surprinzând succesiunea logică a desfășurării acțiunii și 

ideea centrală; transformarea dialogului (vorbirii directe) în narațiune; respectarea 

concordanței timpurilor verbale și a numărului de rânduri indicat - 10 puncte 

2. Explicarea semnificației fragmentului dat - 10 puncte  

a) Formularea corectă a enunțurilor – 2 puncte/ formularea parțial corectă a enunțurilor – 1 

punct 

b) Explicarea nuanțată a semnificației fragmentului citat – 6 puncte/ explicarea parțială – 4 

puncte/ încercarea de interpretare – 2 puncte  

c) Respectarea numărului de cuvinte precizat – 2 puncte (nerespectarea numărului minim de 

cuvinte precizat – 0 p.)  

De exemplu: Fragmentul selectat din textul-suport surprinde jocul fetiței, momentul în care se 

pregătește de culcare, încercând să-și adoarmă mai întâi păpușa. Se observă seriozitatea 

atitudinii, adoptarea unei atitudini autoritare (prin care se imită comportamentul părinților), dar 

și transferul propriilor reacții și sentimente către păpușă („care știa prea bine fățărniciile ochilor 

închiși cu de-a sila.”). Vârsta inocenței și a jocului este redată prin această replică, în care 

fiecare copil se poate regăsi în mare măsură. 

3. Exprimarea opiniei despre importanța jocului – 10 puncte 

a) Utilizarea unui verb/a unei structuri de exprimare a opiniei (de exemplu: consider, cred, sunt 

de părere că etc) – 2 puncte 

b) Exprimarea a cel puțin un argument pertinent, solid construit – 6 puncte; încercare de 

formulare a unui argument – 4 puncte; povestire sau argument irelevant – 0 puncte 

c) Valorificarea sugestiilor textului suport – 2 puncte 

B. 

1. Cuvinte cu sens asemănător – (10 puncte  2x5 puncte)  

dezmierdător = mângâietor, drăgăstos, tandru, alintător etc. 

fățărniciile= prefăcătoriile, înșelătoriile etc. 

2. Construirea unui enunț care să respecte cerința – 10 puncte 

De exemplu: 

Păpușa favorită a fetiței se afla pe pat. 

Nerespectarea integrală a cerinței – 0 puncte 

 

Subiectul al II-lea 

Adecvarea conținutului la cerință - 10 puncte 

Utilizarea numai a narațiunii și a descrierii -  10 puncte 

Expresivitatea și originalitatea viziunii – 20 puncte 

Titlu semnificativ pentru întâmplarea prezentată – 10 puncte 

 

Redactarea întregii lucrări - 10 puncte (vocabular adecvat conținutului - 2 puncte; respectarea 

normelor gramaticale – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuația – 2 puncte; așezarea corectă a 

textului în pagină – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct). 

Din oficiu: 10 puncte 

Total: 120 puncte 
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