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INDICAŢII PENTRU EVALUAREA ŞI CORECTAREA LUCRĂRILOR 
 

Toate răspunsurile corecte  diferite de cele menţionate mai sus vor putea fi 
acceptate. 

 
 
LIMBĂ, LITERATURĂ ŞI CULTURĂ GENERALĂ 

 
Întrebările se referă la poezia următoare: 

 
 

1. Explicaţi sensul următoarelor cuvinte. 
 
Raza: lumină, traiectorie luminoasă.............................................................. 
Chip: înfăţişare, faţă, obraz, figură................................................................ 
Îmbătată: ameţită de plăcere, de dor, de dorinţe............................................ 
Nemuritor: fiinţă care trăieşte veşnic, care nu moare niciodată..................... 
Patimi: sentimente puternice care îl copleşesc pe om.................................... 
 

(5 puncte) 
 – 5 răspunsuri corecte:        5 puncte 
 – 4 răspunsuri corecte:       4 puncte 
 – 3 răspunsuri corecte:       3 puncte 
 – 2 răspunsuri corecte:        2 puncte  
 – 1 răspuns corect:              1 punct 

       – Nici un răspuns:              0 puncte 
 
2. Cum explicaţi titlul poeziei Luceafărul? 

(1 punct) 
Luceafărul este simbolul poetului, al geniului, al condiţiei sale într-o lume străină care nu 

l-a înţeles şi nu l-a apreciat. Poetul însă a fost conştient de valoarea lui. Dacă el şi-a asumat 
condiţia de geniu, atunci el va trebui să trăiască într-o lume rece, ca un nemuritor.  

 
Explicaţie succintă la obiect şi norme ortografice respectate:  1 punct 
Lipsa unei argumentări coerente:      0 puncte 
 
3. Indicaţi apartenenţa la gen a Luceafărului. 

  (1 punct) 
 

Luceafărul este un poem, o poezie narativ-dramatică în care sunt prezente elemente 
descriptive (ca cele ale basmului: "A fost odată ca niciodată"), povestirea la persoana a doua 
("Cobori în jos...), dialogul ("Ce-ţi pasă ţie, chip de lut") 
 
Indicaţie corectă şi explicitarea speciei şi norme ortografice respectate:   1 punct 
Lipsa unui răspuns coerent:       0 puncte 
 
4. Care este mitul folcloric la care apelează poetul şi basmul din care s-a inspirat pentru 
a scrie Luceafărul? 
 
          (2 puncte) 
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– Mitul zburătorului: legendele populare legate de fiinţele fantastice care întruchipează 
spiritul rău pentru că acestea chinuiesc noaptea fetele şi femeile, în romantism zburătorul este 
personificarea dorului de bărbatul iubit.   
– Basmul Fata din grădina de aur cules de germanul Kunisch 
 
Numirea mitului şi a basmului şi norme ortografice respectate:   2 puncte 
Numirea parţială a celor două surse:              1 punct   
Lipsa unui răspuns coerent:              0 puncte 
          
5. Prezentaţi pe scurt personajele din Luceafărul şi stabiliţi locul fragmentului ales 
pentru analiză. 

  (2 puncte) 
Sînt 4 personaje: 
Cătălina - fata de împărat, 
Cătălin - tânărul, reprezentant al iubirii pămînteşti, 
Hyperion - Luceafărul, astrul nemuritor, geniul, 
Demiurgul - simbol al gândirii creatoare.  
 
Fragmentul ales: ultimele strofe ale poemului, din ultimul tablou al poemului 
 
Indicarea corectă a personajelor şi a fragmentului:     2 puncte  
Răspuns insuficient, dar cu indicaţia corectă a fragmentului    1 punct 
Lipsa unui răspuns coerent:        0 puncte 
 
6. Cum îi vede Hyperion pe cei doi îndrăgostiţi şi cum interpretaţi distanţarea lui faţă de 
ei?  
          (2 puncte) 
 

Hyperion observă cu calmul omului superior, al nemuritorului realizarea dragostea 
celor doi tineri ("Abia un braţ pe gât i-a pus/Şi ea l-a prins în braţe...") la care el, geniul nu 
poate nici măcar spera.  
 
Bună relaţie idee-argument:        2 puncte 
Argumentare parţială:         1 punct 
Lipsa argumentării:         0 puncte 
 
7. Căutaţi verbele care indică îndemnul tânărului adresat fetei de împărat şi indicaţi 
modul şi timpul acestor verbe. 

(2 puncte) 
– lasă: imperativ 
– să se culce: conjunctiv 
– străbate: imperativ 
– revarsă: imperativ 
– curmă: indicativ viitor (cu valoare de conjunctiv) 
– eşti: indicativ prezent (gnomic) 
 
Cinci răspunsuri corecte:        2 puncte 
Una/două răspunsuri corecte:        1 punct 
Lipsa răspunsurilor:         0 puncte 
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8. Căutaţi epitetele principale care exprimă diferenţa între fata de împărat şi Hyperion: 
a/ (ea)  şi b/ (el) 
 
a/ (ea) îmbătată de amor ....................................................................................... 
 
b/ (el) nemuritor, rece............................................................................................................... 
 
          (1 punct) 
Două răspunsuri corecte:        1 punct 
Lipsa vreunui răspuns corect:       0 puncte 
 
9. Găsiţi semnificaţia următoarelor expresii: 
 
 Trăind în cercul vostru strâmt  
 Norocul vă petrece.  
           (1 punct) 

 
Omul de rând este sortit eşecului pentru că existenţa sa este limitată în spaţiu, (cercul 

vostru strâmt) şi în timp, viaţa este ca o clipă faţă de viaţa universului. Totodată omul este 
incapabil să-şi dirijeze destinul,fiindcă se află sub semnul arbitrariului (Norocul vă petrece). 
 
Comentariu adecvat, explicaţie logică şi norme ortografice respectate:  1 punct 
Lipsa vreunui răspuns corect:                                                                   0 puncte 
 
10. Indicaţi modul şi timpul verbelor de mai jos şi valoarea lor stilistică :  
            (3 puncte) 

– vedea: 
– a pus: 
– cad: 
– vedea:. Indicativ, imperfect, valoarea stilistică: sugerează timpul prelungit, continuitatea 

contemplării, evocarea unei situaţii-cheie din poem. 
– a pus: Indicativ, perfect compus, valoarea stilistică: creează atmosfera unei acţiuni în 

desfăşurarea ei rapidă cu scopul de a prezenta scena de dragoste dintre cei doi tineri. 
– cad: Indicativ, prezent, valoarea stilistică: poetul sugerează ideea de permanenţă 

(prezentul gnomic) a decorului scenei de dragoste dintre cei doi tineri. 
 
Trei răspunsuri corecte şi norme ortografice respectate:    3 puncte 
Două răspunsuri corecte:        2 puncte 
Un răspuns corect:         1 punct 
Lipsa vreunui răspuns corect:       0 puncte 
 
11. Ce fel de sentimente exprimă următoarele versuri? 
 
Dar nu mai cade ca-n trecut 
   În mări din tot înaltul: 
 – „Ce-ţi pasă ţie, chip de lut, 
    Dac-oi fi eu sau altul? 
           (1 punct) 
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E momentul conştientizării, al deciziei geniului de a nu mai participa la jocul fetei de împărat, 
dându-şi seama de diferenţa dintre cele două lumi care-i desparte; el exprimă un sentiment de 
apreciere şi calificare a lumii pământeşti şi distanţare, prin abandonarea căderii din înalt. 
 
Explicaţie coerentă, argumentată şi norme ortografice respectate:   1 punct 
Lipsa vreunei explicaţii:        0 puncte 
 
 
12. Prezentaţi procedeul specific romantic în  prezentarea dramei geniului. 

(2 puncte) 
 
antiteza între cele două lumi: cea a omului comun, muritor, chip de lut, întruchipat prin 
fata de împărat (Cătălina) şi cea a lumii nocturne, a visului, a aspiraţiei spre idealuri, 
simbolizată prin geniu,  
antiteza este o judecată opusă altei judecăţi, este o opoziţie între două concepte, idei, 
situaţii, personaje, gesturi etc. 

 
Analiza corectă a procedeului şi explicaţie coerentă:    2 puncte 
Denumirea procedeului, dar ezitări în explicaţii:      1 punct 
Lipsa vreunui răspuns:        0 punct  
 
 
13. De data aceasta cine se adresează fetei de împărat şi ce semnificaţii au aceste 
cuvinte? 
 
– „ O, lasă-mi capul meu pe sân, 
     Iubito, să se culce 

(1 punct) 
 

În acest caz tânărul îşi cheamă iubita, adică pe fata de împărat, îndemnând-o la 
dragostea pământeană, şi desigur ea o va accepta, renunţând astfel la amorul ei pentru 
Hyperion. Versurile conturează şi o secvenţă de scenariu erotic, de gestică a iubirii.  
 
Găsirea corectă a raportului şi a semnificaţiilor acestuia:    1 punct 
Lipsa vreunui răspuns corect:        0 puncte 
 
 
14. Indicaţi valoarea epitetului "rece". 
          (1 punct) 
 

În accepţia lui Eminescu "rece" înseamnă o distanţare faţă de omul comun ("chip de 
lut") care trăieşte "în cercul lui strâmt", fără să fie capabil de o viaţă superioară şi astfel geniul 
se ridică din contingent într-un spaţiu în care iubirea nu mai are nici o funcţie. E un epitet 
calificativ, în ordine intelectuală (superioritatea gândirii) şi în ordine afectivă (absenţa 
sentimentului iubirii).     
 
Indicarea şi explicarea corectă a epitetului şi norme ortografice respectate: 1punct 
Lipsa vreunui răspuns:         0 puncte 
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15. Explicaţi schema prozodică, ritmul şi rimele strofei de mai jos: 
            (2 puncte) 
– „Cobori în jos, luceafăr blând. 
       Alunecând pe o rază, 
    Pătrunde-n codru şi în gând, 
       Norocu-mi luminează!  
 
Primul vers – 8 silabe 
Al doilea vers –  8 silabe 
Al treilea vers –  8 silabe 
Al patrulea vers –  7 silabe 

Ritmul este iambic (V-/V-/V-/V-/V-/V-/V-/V- etc.), deci o silabă scurtă, neaccentuată: 
(V) şi una lungă, accentuată:  

Rimele masculine (blând/gând, deci cu accentul pe ultima silabă) alternează cu cele 
feminine (Rază/luminează cu accentul pe penultima silabă), rimă încrucişată, primul vers cu 
al treilea şi al doilea cu al patrulea.          
Găsirea corectă a schemei prozodice, a ritmului şi rimei:      2 puncte 
Ezitări în explicaţiile cerute:           1 punct 
Lipsa vreunui răspuns coerent:         0 puncte 
 
 
16. Interpretaţi afirmaţia lui Mihai Eminescu  scrisă pe marginea manuscrisului la 
versiunea finală a poemului:  
"Geniul nu cunoaşte nici moarte, iar numele lui scapă de noaptea uitării, pe de o parte aici, 
pe pământ, nu e capabil de a ferici pe cineva, nici capabil, de a fi fericit. El n-are moarte, dar 
nici noroc." 
          (2 puncte) 
 

Eminescu formulează, conform romantismului, destinul omului de geniu, exprimând 
drama incompatibilităţii între condiţia omului superior şi efemeritatea muritorilor de rând. 
Geniul este nemuritor, pentru că el va supravieţui prin opera sa şi nu va fi dat uitării, (cum e 
însuşi cazul poetului). Însă geniul nu-şi găseşte fericirea pe pământ, nu este capabil nici să fie 
fericit, nici să fericească pe cineva. Eminescu trage concluzia că geniul n-are moarte, dar nici 
noroc, cu referire la iubire. Afirmaţia este expresia pesimismului eminescian.   
 
Argumentare logică cu elemente corecte de interpretare şi norme ortografice  
respectate:          2 puncte 
Ezitări în argumentare:       1 punct 
Lipsa vreunui răspuns coerent:       0 puncte 
 
 
17. Găsiţi paralelisme între poeziile Floare albastră  şi Luceafărul. 

          (1 punct) 
Floarea albastră este simbolul idealului inaccesibil, al aspiraţiei romantice după 

infinit. 
El devine motiv poetic la Eminescu şi exprimă tristeţea metafizică din cauza iubirii 
neîmplinite.  
Acest motiv este un simbol al setei de absolut şi al fericirii pierdute. 
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Luceafărul  la prima lectură este o poveste de dragoste, motivul fiind aspiraţia 
erotică(la felca în Floare albastră) dintre o fiinţă omenească şi o stea, dintre real şi 
imaginar (la fel ca în Floare albastră)  

În Floare albastră ca şi în Luceafărul poetul exprimă imposibilitatea iubirii terestre şi 
tristeţea profundă a omului de geniu ("Totuşi este trist în lume", respectiv, "În lumea mea 
mă simt /Nemuritor şi rece"  

 
Sugestii clare şi coerente în argumentare şi norme ortografice respectate: 1 punct 
 
 Lipsa vreunui răspuns coerent:          0 puncte 
 

  Total 30 de puncte 
 
 

ÎN EVALUAREA REZULTATELOR CRITERIILE MENŢIONATE MAI JOS VOR FI APLICATE 
DE PROFESOR ÎN MOD LOGIC, ÎN FUNCŢIE DE CARACTERUL SUBIECTULUI 
 
I. ANALIZA UNUI FRAGMENT DINTR-O PERSPECTIVĂ STABILITĂ 
 

(300 de cuvinte) 
 

În luna septembrie veţi participa la un simpozion despre Ioan Slavici şi vi se cere să 
analizaţi într-o lucrare personajul principal, Mara, din romanul cu acelaşi titlu. Mai întâi 
trebuie să stabiliţi locul romanului Mara în opera scriitorului, apoi să treceţi la analiza în linii 
mari a romanului şi pe urmă la relevarea trăsăturilor principale fizice şi morale ale Marei. 
 

Total 35 de puncte 
 
Criteriul principal al aprecierii este calitatea argumentării şi interpretarea fragmentului  
în acest sens.  
Candidaţii vor analiza locul pe care îl ocupă romanul Mara în creaţia lui Ioan Slavici, 

pe urmă vor trece la analiza subiectului, şi apoi la analiza pe baza fragmentului dat, a 
portretului Marei.   
Elemente de conţinut în argumentare: 

A/ – opera lui Ioan Slavici se înscrie în evoluţia romanului românesc realist 
(Agârbiceanu, Rebreanu, Pavel Dan);  
– analiza psihologică în scrierile sale l-a apropiat de realismul şi naturalismul 
contemporan (Tudor Vianu) 
– romanul Mara a apărut în 1894, în foileton, în revista Vatra, pe urmă în 1906 la 
Budapesta, la editura revistei Luceafărul. În 1881 I. Slavici a publicat volumul Novele 
din popor la Bucureşti, iar în 1884 volumul Pădureanca. Alte scrieri: Închisorile mele 
(1921), Amintiri... (1924), Lumea prin care am trecut (1930).  
B/ – Mara are două naraţiuni pincipale: pe de o parte este romanul "zgârceniei grijulii" 
a Marei, umblând din târg în târg pentru a vinde şi a cumpăra, pe de alta Mara este 
romanul iubirii dintre Persida şi Naţl. Lumea din Mara este cea a negustorilor, micilor 
burghezi, târgurilor, crâşmelor.  
C/ – Mara a pornit de la o măruntă negustorie ambulantă, iar apoi ajunge la afaceri tot 
mai mari, practicând până la urmă cămătăria.  
– Ea a intuit mecanismele unei societăţi în care banul are un rol primordial, nu numai 
pentru bunuri, ci şi pentru oameni. Dragostea de bani şi de copii sunt cele două 
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resorturi ale sufletului ei, dar acestea sunt valori care se schimbă între ele, astfel 
asistăm la dezechilibrul repetat al Marei. Aceste transformări rapide sunt analizate cu 
măiestrie de Ioan Slavici.   
– Zgârcenia Marei este deosebită de cea a altor avari sau parveniţi din literatura 
română şi universală pentru că banii adunaţi constituie pentru ea un mijloc de realizare 
a fericirii copiilor ei.     
– În fragmentul de faţă Slavici ne face un portret al unei femei lucide, dominate de 
conştiinţa puterii banului adunat în fiecare zi. "A face socoteala"  e un moment 
important în viaţa ei. Slavici descrie scenariul obişnuit al fiecărei seri: ea aduce cei trei 
ciorapi (unul pentru ea, altul pentru Persida, al treilea pentru Trică).  
– Această dragoste pentru bani devine sentimental obsesivă: (ea sărută florinul şi 
începe să plângă). 
– Mara este un personaj complex, dragostea maternă alternează cu cea de înavuţire, are 
o sensiblitate feminină, este dârză şi violentă (sparge oale, ori răstoarnă mese şi coşuri) 
ca un bărbat. 
– Iată o serie de contradicţii psihologice în portretul Marei ceea ce constuie forţa şi 

densitatea scrierilor lui Slavici.  
 
II. REFLECŢII ASUPRA UNOR FENOMENE CONTEMPORANE 

 
(200 de cuvinte) 

 
Realizaţi un eseu de o pagină care să oglindească opiniile Dvs. în legătură cu importanţa 
apărării mediului înconjurător. Ce părere aveţi despre această fundaţie internaţională, e nevoie 
de asemenea asociaţii sau nu? Sunteţi de acord cu obiectivele principale ale fundaţiei? Cum 
interpretaţi necesitatea participării publicului larg la acţiunile de mediu? 
 
Introducere: importanţa apărării mediului (dezvoltarea industriei a dus la degradarea mediului 
în aşa fel încât viitorul generaţiilor care urmează este periclitat) 
 
Cuprins: - ce rol au organizaţiile şi fundaţiile de mediu în atragarea atenţiei opiniei publice  

asupra problemelor de  mediu?    
- la ce nivel trebuie să se organizeze asemenea asociaţii? (nivel de şcoală, nivel de 

localitate, nivel naţional, nivel internaţional); 
- ce obiective trebuie să aibă acestea organizaţii (evaluarea situaţiei, gradul de poluare, 

sursele de poluare a aerului şi a apelor);   
 - ce rol au organizaţiile şcolare în acest sens?    
 - cum se realizează conştientizarea oamenilor în privinţa apărării mediului?  
 - de ce trebuie să participe fiecare om la acţiunile de mediu? 
 
Încheiere: dacă aceste probleme de poluare a mediului nu se rezolvă pe termen scurt biosfera 
Pământului se va degrada, iar din cauza efectului de seră se va schimba clima noastră ceea ce 
va duce la catastrofe naturale. 

Se va urmări modul de expunere a constatărilor şi argumentelor, precum şi a opiniilor 
personale ale candidaţilor în legătură cu subiectul amintit. Prezentarea scurtă a temei trebuie 
să oglindească organizarea logică a ideilor, echilibrul între părţile componente ale textului, şi 
abilitatea de a formula judecăţi.  

     Total 20 de puncte 
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III. REDACTAREA UNUI TEXT FUNCŢIONAL 
         (100 de cuvinte) 
 
Realizaţi un proiect adresat conducerii Liceului "Nicoale Bălcescu" cu tema de mai jos. 
Semnaţi proiectul cu iniţialele A.A. Proiectul va fi adresat directoarei, iar lucrarea nu trebuie 
să depăşească 1 pagină. 

Liceul "Nicolae Bălcescu" se pregăteşte de serbarea de sfîrşit de an. Dumneavoastră 
aţi fost numit/ă să fiţi reprezentantul/ta liceului în relaţiile cu mass-media (ziare, posturi de 
radio şi de  televiziune) din ţară şi din străinătate. Elaboraţi un progaram de lucru care să 
conţină care sunt organele de presă, radio sau posturi de televiziune cu care vreţi să colaboraţi 
şi ce emisiuni doriţi să faceţi despre liceu. 

Total 15  puncte 
 

Criteriul principal al aprecierii este respectarea normelor privind conţinutul, structura 
şi modalitatea situaţiei de comunicare (5 puncte). Se va urmări respectarea normelor 
gramaticale şi ale convenţiilor specifice unei scrisori (7 puncte),  corectitudinea exprimării şi 
aspectul îngrijit al lucrării (3 puncte):  
 
Proiectul se va adresa directoarei după formula de adresare (cu majuscule) se pune virgulă 
(Stimată Doamnă, etc). 
– scopul proiectului: organizarea legăturilor liceului cu mass- media. 
– enumerarea organelor de presă principale: reviste - Foaia românească (Giula), Convieţuirea 
(Seghedin), posturi de radio de la Seghedin şi Timişoara, de televiziune din Seghedin şi din 
Budapesta, etc. 
– explicarea unor detalii legate de importanţa publicităţii în zilele noastre. 
– data, locul, semnătura.  
 
Se va urmări în special corectitudinea limbii utilizate şi a exprimării, conţinutul adecvat  
cerinţei formulate. 
 
CRITERII DE EVALUARE LA PROBA SCRISĂ  

 
Îndrumătorul de corectare cuprinde elemente de conţinut ale unor posibile rezolvări 

corecte. 
Se vor accepta, de asemenea, şi soluţii diferite, dar corecte. Evaluarea rezultatelor nu 

va putea fi influenţată în cazul în care interpretările subiective ale examinatorilor, în 
chestiunea respectivă, diferă de aprecierea acceptată în general a problemei şi a 
fenomenului din subiecte, şi nici în cazul în care părerile candidaţilor, în problema  
respectivă, se deosebesc de cele care sunt considerate unanim acceptate. 
 

ORTOGRAFIE, ASPECTUL ÎNGRIJIT AL LUCRĂRII  
Aprecierea ortografiei şi aspectului îngrijit al lucrării se va realiza după criteriile unitare 
de corectare a lucrărilor de bacalaureat. 

– Profesorul va sublinia greşelile de ortografie, pe urmă el va stabili punctajul total al 
ortografiei candidatului pe baza baremului de notare. 
– Din cauza greşelilor de ortografie se vor putea  scădea din punctajul total  
           15 puncte. 
– Din cauza grafiei dezordonate, respectiv a scrierii cu deficienţe, se vor putea scădea în 
total            3 puncte. 
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CRITERII GENERALE ÎN APRECIEREA SUBIECTELOR LA PRODUCERE DE 
TEXT 
 
DEZVOLTAREA 
CONŢINUTULUI 
SUBIECTELOR 

CRITERII DE REDACTARE 
A TEXTULUI 

CALITATEA 
CUNOŞTINŢELOR 
DE LIMBĂ 

– interpretarea, expunerea 
subiectului; referirile la text în 
cazul subiectelor, având la bază 
un text; 
 
– cultura literară şi de limbă, 
orientare, referinţe întemeiate, 
citatul; 
 
– prezentarea la obiect a 
conţinutului; argumentarea 
afirmaţiilor; 
 
– simţul abordării unei probleme; 
exprimarea raportării individuale 
a temei (de ex. reflecţii, luare de 
poziţie); 
 
– cunoaşterea problemelor lumii 
contemporane, nivelul intelectual 
al reflectării. 

– să corespundă elementelor 
genului indicat; să formeze o 
structură adecvată temei, 
destinatarului, genului, mesajului 
privind conţinutul; 
 
– să exprime o structură coerentă 
a textului (de ex. raporturi 
temporale şi spaţiale; raporturi 
logice şi semantice adecvate; 
cuvinte cheie, conexiuni şi, 
retroacţiuni  
– feed-back,  
 stabilirea relaţiilor gramaticale, 
semantice şi pragmatice);  
– proporţia şi structurarea (de ex. 
introducerea, tratarea subiectului, 
proporţia încheierii, indicarea 
schimbării temei, folosirea 
alineatelor); 
– încadrarea în dimensiunea 
precizată. 

– stăpânirea cu siguranţă a 
normelor limbii standard; 
 
– folosirea adecvată şi variată 
a cuvintelor, stilul adecvat 
subiectului şi situaţiei de 
comunicare; 
 
– claritate, profunzime şi 
exactitate în modul de 
prezentare;  
 
– construirea frazei şi a 
textului în stil curgător şi 
inteligibil; 
 
– aspectul îngrijit al lucrării, 
lizibilitatea textului. 

 
 

Punctajul maxim 

Limbă, literatură şi cultură generală 30 de puncte 

Analiza unui text  35 de puncte 

Reflecţii asupra unui fenomen contemporan 20 de puncte 

Redactarea unui text funcţional 15 puncte 

Total 100 puncte 
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