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

Limba și literatura română – clasa a XI-a 

 

Barem de corectare și de notare 

Model  

 

Subiectul I                                 (6 puncte) 

1. indicarea variantei corecte de răspuns: c – 0,5 puncte 

2. formularea celor două enunțuri care să exprime sensul propriu și pe cel figurat al cuvântului noaptea, 

indiferent de forma flexionară utilizată. 2 x 0,5 p. - 1punct; 

3. identificarea  corectă a două teme și/sau motive literare (de exemplu: iubirea/timpul, noaptea, 

somnul, visul etc.) 2 x 0,5 p. -1punct 

4. exemplificarea a două mărci ale elului liric prezente în textul dat (de exemplu:  verbe la persoanele I 

și a II-a, pronume la aceleași persoane etc.) 2 x 0,5 p. -1punct 

5. precizarea oricăror două figuri de stil și exemplicarea corespunzătoare a acestora - 0,25px2+0,25x2 

(câte 0,25 puncte pentru identificare și exemplificare corectă) - 1punct 

6. comentarea semnificațiilor primei strofe prin referire la conturarea cadrului romantic, la motive 

literare și procedee artistice utilizate etc. /comentarea adecvată și nuanțată, prin evidențierea uneia 

dintre semnificațiile posibile – 0,75 puncte; comentarea textului, prin evidențierea ezitantă a uneia 

dintre semnificațiile posibile – 0,50 puncte/simpla precizare a unor mijloace artistice – 0,25 puncte. 

Se acordă 0,25 puncte pentru respectarea normelor de exprimare, ortografie și punctuație, respectiv 

încadrarea în numărul minim de cuvinte. Punctajul nu se acordă în cazul identificării oricărui tip de 

greșeală -1punct 

7. indicarea variantei corecte de răspuns: c – 0,5 puncte 

 

Subiectul al II-lea           (3 puncte) 

- menționarea celor două trăsături-0,5x2=1 punct/numirea unei singure trăsături-0,5p.;  

- ilustrarea corectă a celor două trăsături prin exemple relevante din text – 0,5x2=1 

punct/ilustrare ezitantă sau cu o singură exemplificare din text - 0,5p./încercare de ilustrare a 

trăsăturilor - 0,25p. (2 puncte) 

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

respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 0.5 puncte (1 punct) 

 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

Total: 10 puncte 

 

http://www.edu.ro/
http://www.isjbotosani.ro/

