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Nivelul I   
(Clasele a IX-a și a X-a) 

 

BAREM DE NOTARE 
 

 În cazul subiectelor care presupun încadrarea într-o limită de rânduri, elevilor li s-a cerut 
să numeroteze rândurile scrise. 

 În cazul cerințelor în care limita maximă de rânduri este precizată, nu se vor lua în 
considerare rândurile excedentare. 
 

SUBIECTUL I                                                                                                  30 de puncte  
 
A. (2 puncte: 0,5 punct pentru fiecare răspuns corect) 
1. a 
2. c 
3. c 
4. b 
B. (4 puncte: 0,5 puncte pentru fiecare idee plasată corect) 

8 2 7 5 6 3 1 4 

 
C. 12 puncte: câte 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare cerință  
1. Precizarea orașului în care locuiește Daria Ivanovna: Kiev 

3 puncte pentru răspunsul corect, sub formă de enunț;  
2 puncte în cazul în care răspunsul, corect și complet, nu este formulat sub forma unui 
enunț;   
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit. 

2. Menționarea băuturii pe care Daria Ivanovna voia să o prepare: cafea 
     3 puncte pentru răspunsul corect și complet, sub formă de enunț; 
            2 puncte în cazul în care răspunsul, corect și complet, nu este formulat sub forma unui 

enunț;  
            0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit. 
3. Explicarea motivului pentru care Nikita Lvovici îi propune Dariei Ivanovna să-i cedeze arhiva 
soțului său; de exemplu: continuarea cercetărilor farmaceutice, deschiderea unui mic muzeu cu 
circuit închis etc. 

3 puncte pentru explicare clară, nuanțată, sub formă de enunț; 
1 punct pentru explicare ezitantă, sub formă de enunț;  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit. 

4. Prezentarea  semnificației secvenței; de exemplu: anxietate, singurătate etc. 
1 punct pentru numerotarea rândurilor;  
2 puncte pentru prezentarea clară, nuanțată; 1 punct pentru prezentare ezitantă;  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit.  

 

D. (12 puncte) 
            2 puncte pentru exprimarea opiniei, prin raportare la afirmația dată;  

6 puncte pentru susținerea opiniei prin două argumente, astfel: câte un punct pentru formularea 
fiecărui argument (1 p. + 1 p.) și câte 2 puncte pentru dezvoltarea acestora (2 p. + 2 p. pentru 
dezvoltare nuanțată; 1 p. + 1 p. pentru încercarea de dezvoltare); 
2 puncte pentru valorificarea fragmentului literar;  
1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație;  
1 punct pentru numerotarea rândurilor. 

Notă. Tendința de comentare a textului, folosirea nejustificată a conceptelor de teorie 
literară, a jargonului critic, nerespectarea contextului precizat prin cerință vor fi penalizate 
cu 2 puncte. 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                    20 de puncte 
A. 8 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 
1. Numirea comentatorului care manifestă neîncredere în ceea ce privește persistența amprentei 
digitale: Miriam 

2 puncte (1 p. + 1 p.) pentru răspunsul inclus în enunț 
1 punct (0,5 p. + 0,5 p.) pentru răspunsul neinclus în enunț  
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 

2. Precizarea, în enunț, un fapt invocat de Cosmin în cadrul celui de a-l doilea argument formulat, 
de exemplu: intrarea în vigoare a GDPR în 2018; conținutul art.17 etc. 

2 puncte pentru răspunsul complet inclus în enunț 
1 punct pentru răspunsul incomplet sau neinclus în enunț 
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 

3. Menționarea contextului în care amprenta digitală poate crește: când sunt adăugate informații 
despre utilizatori pe internet  

2 puncte pentru răspunsul corect, inclus în enunț 
1 punct  pentru răspunsul corect, neinclus în enunț 
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 

4. Explicarea diferenței dintre amprenta digitală activă și cea pasivă, prin valorificarea răspunsului 
lui Lucian (de exemplu, amprenta digitală activă presupune participarea conștientă și asumată la 
activități online, iar cea pasivă este efectul datelor generate de algoritmi) 

2 p. pentru explicație convingătoare și nuanțată 
1 p. pentru explicație ezitantă, incompletă:  
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 

B. (12 puncte) 
1 punct pentru numerotarea rândurilor 
1 punct pentru utilizarea conectorilor lingvistici specifici unui text care are scopul de a 
convinge 
3 puncte pentru formularea intervenției: clară, convingătoare: 3 p.; clară, ezitantă: 1 p. 
3 puncte pentru utilizarea unui exemplu din experiența personală: 3 p. pentru utilizarea unui 
exemplu relevant; 1 p. pentru un exemplu cu relevanță minimă 
1 p. pentru adaptarea la situația de comunicare dată (participarea la seria de comentarii) 
2 puncte pentru coerența și corectitudinea exprimării: în totalitate: 2 p.; parțial: 1p. 
1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație 

 
 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                         10 puncte 
 

1. Menționarea rolului axei temporale: de exemplu, susținerea grafică a informației formulate 
anterior etc.  

2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț  
1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț  
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

2. Prezentarea unei asemănări care se poate stabili, în cadrul afișului, între crap și doza de 
aluminiu, de exemplu: dimensiunea, culoarea, forma etc. 

2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț  
1 punct  pentru răspunsul neinclus în enunț 
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

3. Explicarea relației dintre enunțul „Și sunt unele reflexii care rămân mult timp în urmă” și scopul 
campaniei căreia îi aparține afișul, de exemplu: persistența în timp a produselor care nu sunt 
biodegradabile în raport cu existența biologică etc. 

1 punct pentru numerotarea rândurilor și respectarea limitei de spațiu indicate 
4 puncte pentru prezentare detaliată, clară, nuanțată ; 2 puncte pentru prezentare lacunară, 
neconvingătoare; 1 punct pentru încercare de prezentare 

 1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație 


