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Teza cu subiect unic, semestrul al II-lea, 2021-2022 

Limba și literatura română – clasa a IX-a  

Barem de corectare și de notare 

Model  
 

Subiectul I             (6 puncte) 

 

1. răspuns corect: b - 1 punct                                                                                                                                                     

2. menționarea sensului corect: i-a creat probleme/greutăți - 0,5 puncte 

3. răspuns corect: c - 0,5 puncte                                                                                                                                                     

4. identificarea și precizarea unei legături, la nivelul conținutului, care se poate stabili între cele două texte 

date – 1 punct 

5. identificarea corectă a oricăror două figuri de stil - 0,25p.x2=0,5 puncte; comentarea adecvată a 

semnificației fiecărei figuri de stil - 0,25p.x2=0,5puncte (1 punct) 

6. numirea corectă a unei trăsături a textului nonficțional – 0,5 puncte; prezentarea trăsăturii identificate pe 

baza unor exemple selectate din textul B – 0,5 puncte (1punct) 

7. explicare adecvată și nuanţată a simbolului indicat, valorificând mesajul primului text – 0,5 puncte; 

tendință de rezumare sau încercare de explicare – 0,25 puncte; încadrare în limita de cuvinte – 0,5 puncte  

(1 punct) 

 

Subiectul al II-lea            (3 puncte) 

 

- formularea clară a unei opinii față de problematica pusă în discuție – 0.5 puncte/formulare ezitantă 

sau încercare de formulare a opiniei – 0,25 puncte; 

- susținerea opiniei prin dezvoltarea oricărei idei despre două aspecte care vizează tema pusă în discuție 

– 0,5 puncte/ dezvoltarea oricărei idei despre un aspect referitor la problematica pusă în discuție – 

0,25 puncte; 

- valorificarea textului-suport indicat – 0.5 puncte; 

- valorificarea unui alt exemplu, cunoscut dintr-o altă operă literară, dar care ilustrează tema pusă în 

discuție – 0.5 puncte; 

- respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 0.5 puncte; corectitudinea exprimării, respectarea 

normelor de ortografie și de punctuație – 0.5 puncte 

Se acordă 1 punct din oficiu. 
 

 

 


