
 

 

                                                                                                                                                            DIRECŢIA GENERALĂ  

                                                                                                                                               ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE 

Ediţia a XXX-a, Timişoara, 23-26 aprilie 2017 
 

LIMBA GREACĂ VECHE 

Clasa a IX-a 

 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

 

N. B. Nu se vor acorda fracțiuni de punct, altele decât cele prevăzute explicit în barem. 

 

 

Subiectul I          40 de puncte 

Textul conține aproximativ 40 de cuvinte (exceptând cuvintele a căror traducere a fost 

oferită ca suport în cadrul subiectului); prepozițiile și articolele se iau în considerare doar 

împreună cu substantivele/pronumele aferente. 

Orice eroare/omisiune în traducerea unui termen se depunctează cu câte 1 punct. O greşeală 

minoră se penalizează cu 0,5 puncte, în măsura în care eroarea nu afectează sensul global al 

propoziției sau al textului în ansamblu. 

 

Subiectul II          30 de puncte 

1. Orice categorie morfologică/ formă de dicţionar identificată eronat sau omisă se 

depunctează cu câte 1 punct.         (15 p.) 

N. B. Nu se va împărți punctajul total la numărul categoriilor gramaticale pentru a 

obține câte o fracțiune de punct pentru fiecare categorie.  

2. Pentru fiecare precizare corectă se acordă câte 1 punct (participiile ἔχων şi ἀκούων, 

absenţa din text a substantivelor neutre): 1 p. x 3 precizări    (3 p.) 

3. Fiecare formă valorează 2 puncte: 2 p. x 6 cuvinte flexibile    (12 p.) 

 

Subiectul III          20 de puncte 

Pentru fiecare termen adecvat cerinţei se acordă câte 2 puncte: 2 p. x 10 cuvinte  (5 p.) 

N. B.  Punctajul nu se acordă decât în cazul în care termenul este scris corect în limba 

română (inclusiv în cazul numelor proprii).  

În cazul în care există două sau mai multe nepotriviri gramaticale ale termenilor 

respectivi cu restul enunţului (e. g. termeni la nominativ, dar în context se impune genitivul), 

lucrarea va fi depunctată cu 2 puncte, scăzute din totalul obţinut la subiectul III.  

      

 

 

Din oficiu se acordă 10 puncte. Total pe subiect: 100 de puncte. 

 
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  
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OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE 

Ediţia a XXX-a, Timişoara, 23-26 aprilie 2017 
 

LIMBA GREACĂ VECHE 

Clasa a X-a 
 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

N. B. Nu se vor acorda fracțiuni de punct, altele decât cele prevăzute explicit în barem. 
 

Subiectul I          40 de puncte 

Textul conține aproximativ 40 de cuvinte (exceptând termenii care se repetă în aceeași 

situație morfosintactică, particulele adverbiale, precum și cuvintele a căror traducere a fost 

oferită ca suport în cadrul subiectului; prepozițiile și articolele se iau în considerare doar 

împreună cu substantivele/pronumele aferente). 

Orice eroare/omisiune în traducerea unui termen se depunctează cu câte 1 punct. O greşeală 

minoră se penalizează cu 0,5 puncte, în măsura în care eroarea nu afectează sensul global al 

propoziției sau al textului în ansamblu. 
 

Subiectul II          25 de puncte 

1. Orice precizare (categorie morfologică, funcţie sintactică, formă de dicţionar) eronată sau 

omisă se depunctează cu câte 0,5 puncte.       (13 p.) 

N. B. Nu se va împărți punctajul total la numărul categoriilor gramaticale pentru a 

obține câte o fracțiune de punct pentru fiecare categorie.      

2. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare precizare corectă (participială relativă; funcţie/ 

valoare circumstanţială concesivă): 2 p. x 2 precizări    (4 p.) 

3. Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte (a – καλλίζηη/μεγίζηη; b – (ἐν) ηῇ 

Ἀζίᾳ; c – καλλίζηη/μεγίζηη
 
ἐγένεηο sau ηοζαύηη γενομένη; d – nu există): 2 p. x 4 (8 p.) 

 

Subiectul III          25 de puncte 

Pentru fiecare unitate lexico-gramaticală corect tradusă (conform repartizării de mai jos – v. 

cuvintele/structurile subliniate) se acordă câte 1 punct. Se vor urmări distingerea erorilor majore 

de cele minore, precum și punctarea aspectelor gramaticale pe care elevul le cunoaște (e.g. în 

cazul unui verb, forma construită de concurent are o desinență secundară în loc de una 

principală: nu se recomandă penalizarea integrală, dacă toate celelalte elemente au fost alese și 

structurate corect în cuvânt). Astfel de erori vor fi penalizate cu câte 0,5 puncte. 
 

– Copiii (παῖρ) mei şi preafrumoşi (καλλόρ) prieteni (θίλορ), sfârşitul (ηέλορ) vieţii (βίορ)               

mi-e aproape (πάπειμι): ştiu (γιγνώζκω) acest lucru cu claritate (ζαθῶρ), din multe (πολλύρ) motive 

(αἰηία). Dar (ἀλλά) voi, după (μεηά + Ac.) moartea mea, nu veţi vorbi (λέγω) lăcrimând (δακπύω) în 

mijlocul (μεηαξύ) camarazilor (ὁμόηιμορ) voştri despre (πεπί + G.) mine, cel cu adevărat (ἀληθῶρ) 

fericit (εὐδαίμων) şi pe care l-aţi pomenit (μνημονεύω) adeseori (πολλάκιρ) cu inima (κήπ). 
 

Din oficiu se acordă 10 puncte. Total pe subiect: 100 de puncte. 

 
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kalli%2Fsth&la=greek&can=kalli%2Fsth0&prior=dh%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=megi%2Fsth&la=greek&can=megi%2Fsth0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n0&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3D%7C&la=greek&can=th%3D%7C0&prior=e%29n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29asi%2Fa%7C&la=greek&can=*%29asi%2Fa%7C0&prior=th=%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kalli%2Fsth&la=greek&can=kalli%2Fsth0&prior=dh%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=megi%2Fsth&la=greek&can=megi%2Fsth0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29ge%2Fneto&la=greek&can=e%29ge%2Fneto0&prior=basilei/a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tosau%2Fth&la=greek&can=tosau%2Fth0&prior=*ai%29qiopi/a%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=genome%2Fnh&la=greek&can=genome%2Fnh0&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pai%3Ddas&la=greek&can=pai%3Ddas0&prior=e%28autou=
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OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE 

Ediţia a XXX-a, Timişoara, 23-26 aprilie 2017 
 

LIMBA GREACĂ VECHE 

Clasa a XI-a 
 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 
 

Subiectul I          60 de puncte 
 

Traducerea secvențială:          (55 p.) 
 

Textul conține aproximativ 55 de cuvinte (exceptând termenii care se repetă în aceeași situație 

morfosintactică, formele de nominativ cu sens evident, conjuncțiile copulative); prepozițiile și articolele se 

iau în considerare doar împreună cu substantivele/pronumele aferente, iar adverbele/particulele 

adverbiale, împreună cu termenii determinați. 

Orice eroare/omisiune în traducerea unei forme/unități lexico-gramaticale se depunctează cu câte       

1 punct. O greşeală minoră se penalizează cu 0,5 puncte, în măsura în care eroarea nu afectează sensul 

global al propoziției sau al textului în ansamblu. 
 

Receptarea adecvată a textului:         (3 p.) 
 

Se vor acorda punctaje cuprinse în intervalul 0 – 3 p. (puncte întregi, fără fracționări), în funcție de 

nivelul de înțelegere a sensului/mesajului global al textului. 
 

Calitățile de redactare a traducerii:        (2 p.) 
 

Se vor acorda punctaje cuprinse în intervalul 0 – 2 p. (puncte întregi, fără fracționări), în funcție de 

corectitudinea gramaticală, eleganța vocabularului, ortografie și punctuație. 
 

Subiectul II          30 de puncte 
 

1. Contextualizare:   

– statutul celor doi eroi (2 p.: prezentare nuanţată, precisă.; 1 p.: precizări parțial corecte/relevante/adecvate): 2 p. x 2  (4 p.) 

– rolul eroilor menţionaţi în text în războiul troian (2 p.: explicaţie clară, nuanţată; 1 p.: precizări parţial corecte sau parțial 

relevante): 2 p. x 2            (4 p.) 

– precizarea motivului pentru care Poseidon îl salvează pe Aeneas      (2 p.)  
 

2. Analiza literară a versurilor:  

– prezentarea destinului personajelor (2 p.: prezentare precisă, dezvoltată; 1 p.: prezentare parţial adecvată): 2 p. x 2 (4 p.) 

– explicarea relaţiei personajelor cu divinitatea (2 p.: explicaţii nuanţate, cu trimiteri la pasaje/episoade relevante din „Iliada”; 1 

p.: prezentare parţial corectă/adecvată): 2 p. x 2 personaje        (4 p.) 

– valorificarea fragmentului dat, în cadrul analizei literare (4 p.: citări adecvate, explicarea pertinentă a unor idei/simboluri/ 

concepte-cheie din text; 2 p.: valorificare parţial adecvată sau fără trimiteri directe la noţiuni/secvenţe relevante din text) (4 p.) 

– comentarea pe scurt a imaginarului poetic sau cel puţin a unui element stilistic relevant pentru construcţia ideilor 

textului (2 p.: identificarea în versurile date a unor trăsături ale imaginarului poetic homeric sau menţionarea unui element stilistic 

relevant pentru construcţia ideilor textului; 2 p.: comentarea pertinentă a trăsăturilor/elementelor identificate)   (4 p.) 
 

Redactare:            (4 p.) 

Se vor acorda puncte întregi, cuprinse în intervalul 0 – 4, în funcție de structura și coerența compoziției, corectitudinea 

gramaticală și semantică a exprimării, nivelul vocabularului, ortografie, punctuație și logica frazei.   

 

Din oficiu se acordă 10 puncte. Total pe subiect: 100 de puncte. 

 
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  
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OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE 

Ediţia a XXX-a, Timişoara, 23-26 aprilie 2017 
 

LIMBA GREACĂ VECHE 

Clasa a XII-a 
 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 
 

Subiectul I          60 de puncte 

Traducerea secvențială:          (50 p.) 

Textul conține aproximativ 50 de cuvinte (exceptând termenii care se repetă în aceeași situație 

morfosintactică, formele de nominativ cu sens evident, conjuncțiile copulative, precum și cuvintele a 

căror traducere a fost oferită ca suport în cadrul subiectului); prepozițiile și articolele se iau în considerare 

doar împreună cu substantivele/pronumele aferente, iar adverbele/particulele adverbiale, împreună cu 

termenii determinați. 

Orice eroare/omisiune în traducerea unei forme/unități lexico-gramaticale se depunctează cu câte       

1 punct. O greşeală minoră se penalizează cu 0,5 puncte, în măsura în care eroarea nu afectează sensul 

global al propoziției sau al textului în ansamblu. 
 

Receptarea adecvată a textului:         (5 p.) 

Se vor acorda punctaje cuprinse în intervalul 0 – 5 p. (puncte întregi, fără fracționări), în funcție de 

nivelul de înțelegere a sensului/mesajului global al textului. 
 

Calitățile de redactare a traducerii:        (5 p.) 

Se vor acorda punctaje cuprinse în intervalul 0 – 5 p. (puncte întregi, fără fracționări), în funcție de 

corectitudinea gramaticală, eleganța vocabularului, ortografie și punctuație. 
 

Subiectul II          30 de puncte 

Comentariul literar al pasajului 

– încadrarea adecvată în context – opera Sfântului Vasile cel Mare, mesajul omiliilor etc. (4 p.: încadrare nuanţată, cu accent 

pe tipul de text din care este extras fragmentul; 2 p.: prezentare parţial adecvată)     (4 p.)  

– explicarea pe scurt a conceptului de virtute în literatura greacă clasică și în cea creștină (4 p.: explicaţie precisă şi 

dezvoltată; 2 p.: explicaţie parţial corectă/adecvată sau insuficient devoltată)      (4 p.) 

– relevarea apropierii dintre creştinism şi gândirea greacă în ceea ce priveşte virtutea – modul în care textul dat face 

posibilă această apropiere (4 p.: evidenţiere explicită, nuanţată; 2 p.: afirmaţii generale referitoare la apropierea conceptuală, fără 

explicaţii legate de modul în care textul reflectă acest aspect)        (4 p.) 

– evidenţierea unor aspecte relevante din mitologia greacă referitoare la Heracles, care să susţină ultima afirmaţie din text 

(4 p.: informaţii relevante, adecvat integrate în context, atât în ceea ce priveşte viaţa lui Heracles, cât şi în privința răsplăţii promise; 

2 p.: prezentare parţial adecvată/dezvoltată sau cu anumite erori)       (4 p.) 

– comentarea contrastului aparență – esență, formă – substanţă, în construcţia portretelor alegorice ale valorilor/ 

antivalorilor (4 p.: comentariu nuanţat, cu explicarea principiilor aflate în opoziţie; 2 p.: schematism, comentariu evaziv) (4 p.) 

– comentarea stilisticii portretelor alegorice (4 p.: comentariu nuanţat, cu identificarea elementelor de stil prin care sunt 

construite portretele; 2 p.: schematism, comentariu evaziv)        (4 p.) 

– calitățile de redactare:  

 structura și coerența analizei literare, logica frazei, formularea argumentelor    (3 p.) 

 corectitudinea gramaticală și semantică a exprimării, nivelul vocabularului folosit, ortografia, punctuația (3 p.) 

N. B. Se acordă puncte întregi, cuprinse în intervalul 0-3, în funcţie de descriptorii menţionaţi. 
 

Din oficiu se acordă 10 puncte. Total pe subiect: 100 de puncte. 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  


