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LIMBA LATINĂ 

Clasa a VIII-a 

BAREM DE CORECTURĂ 

Subiectul   I ............................................... 50 puncte 

I.1        50 puncte  - traducerea corectă, integrală a textului. Textul conține aproximativ 50 de 

cuvinte, exceptând adverbe, prepoziții, conjuncția et și formele de nominativ. Fiecare eroare/ 

omisiune în traducere se depunctează cu 1 punct. Greșelile minore se penalizează cu 0.5 puncte 

în măsura în care nu afectează sensul global al propoziției respective. O traducere care conține 

unu-două greșeli minore va primi punctaj maxim. 

 
Subiectul   II ...............................................20 puncte 
II.1        10 puncte Orice categorie morfologică identificată greșit sau omisă se depunctează cu 
0.5   
                               puncte. 
                               10 puncte = 4 cuvinte x 2.5 puncte 
II.2           6 puncte    Se acordă câte 1 punct pentru fiecare formă corect construită 
II.3           4 puncte Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare formă corectă: 2 forme x 2 puncte = 4   
                                puncte 
   
Subiectul III .......................... 20 puncte 
 
III.1   Se acordă 10 puncte: 

- relatarea conținutului legendei – 5 puncte; 

- o interpretare avizată din perspectiva statutului personajelor (e.g. componentele 

etnice ale lui populus Romanus – latinii și sabinii) – 3 puncte; 

- calitățile de redactare a subiectului (corectitudinea exprimării în limba română, 

nivelul vocabularului folosit, ortografia, punctuația) – 2 puncte. 

  

III.2   Cele 10 puncte vor fi repartizate astfel: 

- corespondentul grec al numelui divinității – 2 puncte; 

- precizarea atributelor acesteia – 2 puncte; 

- reprezentarea (simbolurile) zeiței – 2 puncte; 

- relatarea succintă a unui pasaj mitic reprezentativ – 2 puncte; 

- corectitudinea exprimării, coerența frazelor, nivelul vocabularului, ortografie și 

punctuație – 2 puncte. 

Depășirea spațiului de redactare se va penaliza cu 3 puncte din totalul punctajului pe 

subiect. 

  

 

NOTĂ. 10 puncte se acordă din oficiu. 
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LIMBA LATINĂ 

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          70 de puncte 

1. Traducerea textului         (40 p.) 

Pentru traducerea secvenţială se acordă 35 de puncte. Pasajul conține aproximativ 70 de cuvinte: orice 

eroare/omisiune în traducerea unui termen se depunctează cu 0,5 puncte.  

Pentru înțelegerea sensului global al textului se acordă 5 puncte (se vor acorda puncte întregi, cuprinse în 

intervalul 0 – 5, în funcție de nivelul de înțelegere a pasajului). 

2. Orice categorie morfologică (se includ valoarea morfologică și formele de bază, luate în considerare 

împreună) identificată eronat sau omisă se depunctează cu 0,5 puncte: 

Nu se va împărți punctajul total la numărul categoriilor gramaticale pentru a obține câte o fracțiune de punct 

pentru fiecare categorie.      (12 p.) 

3. Pentru precizarea formelor solicitate se acordă câte 2 puncte: 2 p. x 5 precizări  (10 p.) 

4. Pentru fiecare formă corect construită se acordă câte 1 punct: 1 p. x 4 forme  (4 p.) 

5. Fiecare cuvânt identificat corect valorează 1 punct: 1 p. x 4 exemple   (4 p.) 

N. B. Nu se vor lua în considerare cuvintele care au aceeaşi valoare morfologică. 

 

Subiectul II          20 de puncte 

1. Pentru fiecare explicaţie se acordă câte 2 puncte (2 p.: explicaţie precisă şi nuanţată; 1 p.: explicaţie parţial corectă sau simpla precizare a 

sensului noţiunii): 2 p. x 3 noţiuni         (6 p.) 

2. – explicarea statutului senatului roman în epoca regalităţii – 1 p.; precizarea statutului senatului în epoca republicană, cu accent pe 

poziţia centrală/coordonatoare a instituţiilor statului roman – 1 p.      (2 p.) 

     – prezentarea atribuţiilor senatului roman în epoca republicană (4 p.: prezentare clară, precisă, care atinge domeniile majore de competenţă 

ale senatului; 2 p.: schematism, prezentare parţial dezvoltată; 1 p.: unele informaţii relevante, dar cu erori/omisiuni semnificative)  

           (4 p.) 

    – precizarea aspectelor definitorii ale componenţei senatului, sub aspectul originii/reprezentativităţii membrilor şi sub 

aspect numeric (regalitate – republică): 1 p. – reprezentarea claselor sociale în senat; 1 p.: - evoluţia numărului senatorilor (2 p.) 

    – menţionarea facţiunilor politice apărute în ultima perioadă a epocii republicane, cu precizarea originii/componenţei lor 

sociale: 1 p. x 2 facţiuni             (2 p.) 

    – explicarea relaţiilor dintre senat şi magistraţii statului roman (2 p.: explicaţie clară, precisă, din perspectiva relaţiilor de  

subordonare şi colaborare; 2 p.: schematism, prezentare parţial corectă; 1 p.)      (2 p.) 

    – redactare: 1 p. – text coerent, în care ordinea ideilor este subliniată prin paragrafe, formulări logice, corecte şi nuanţate  

din punct de vedere gramatical şi semantic; 1 p. – text cu cel mult o eroare de ortografie şi două de punctuaţie. (2 p.) 

 

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

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          57 de puncte 

1. Traducerea textului         (40 p.) 

Textul conține aproximativ 80 de cuvinte (exceptând termenii care se repetă în aceeaşi situaţie 

morfosintactică şi conjuncţiile copulative; prepoziţiile se iau în considerare împreună cu 

substantivele/pronumele aferente, iar adverbele împreună cu verbele). 

Orice eroare / omisiune în traducerea unui termen se depunctează cu 0,5 puncte. În cazul unor 

greșeli absolut minore, acestea se iau în considerare câte două și se depunctează cu 0,5 p.  

        
 

2. Pentru fiecare precizare corectă se acordă câte 1 punct: 1 p. x 10 precizări  (10 p.) 
 

3. – transcrierea corectă a participialei  absolute     (1 p.) 

– precizarea funcţiei (valorii) circumstanţiale     (1 p.) 

N. B. Punctajul pentru precizarea funcţiei circumstanţiale se acordă doar în cazul în care structura 

transcrisă este o participială absolută. 
 

4. Pentru fiecare formă/precizare corectă se acordă câte 1 punct: 1 p. x 5  (5 p.) 

 

Subiectul II          33 de puncte 

 

 Retroversiunea conține 33 de cuvinte – nu se iau în considerare cuvintele tunc, quid, iam, huc, iar 

prepoziţiile se iau în considerare cu substantivele/pronumele aferente. Fiecare formă corect construită 

valorează 1 punct: 1 p. x 33 de forme. 
  

 

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

Clasa a XI-a 

BAREM DE CORECTURĂ 
 

Subiectul 1 ......................................... 50 puncte 

Cele 50 de puncte vor fi acordate astfel: 

- 40 puncte - pentru înțelegerea corectă a structurilor latinești; 

- 5 puncte - coerența și claritatea variantei în limba română; 

- 5 puncte - pentru eleganța traducerii (vocabular nuanțat, exprimare elevată, calitatea redactării). 

Greșelile elementare de morfologie și sintaxă, identificarea greșită a structurilor gramaticale, confuzia de 

termeni, omisiunile grave se vor penaliza cu câte 5 puncte. 

Cu 1-2 puncte se vor depuncta greșeli mai puțin grave: omisiunea unor termeni nuanțatori; folosirea unor 

sensuri nepotrivite contextului. 

O traducere confuză, din pricina frazei latinești greșit înțelese, exprimările ilogice se vor depuncta cu câte 

10 puncte. Dacă sensul textului este imposibil de descifrat, chiar și eventualele detalii corecte nu vor mai 

conta în evaluare. 

Orice greșeală de limba română se va depuncta cu câte 5 puncte. 

Nu se vor depuncta eventualele abateri de la forma strictă a textului latinesc (parafraze, eliminarea 

eventualilor determinanți care nu sunt necesari în română, transformarea predicatelor active în pasive, etc.) 

în măsura în care nu afectează sensul general al textului. 

Nu se vor penaliza (sub nicio formă) traducerile libere, corecte, elevate. 

Unei traduceri stângace, chiar dacă aceasta reproduce corect structurile latinești, i se pot scădea 10-15 

puncte. 

Subiectul 2 ………………………… 40 puncte 

Se vor acorda: 

- 3 puncte pentru informații cu caracter general, care să lămurească contextul discursului; 

- 15 puncte pentru discutarea figurii poetului; 

- 15 puncte pentru folosirea textului: discutarea opoziției legate de metodă de la început, sensul lui 

sanctus, silueta lui Orfeu în filigran și trimiterea subtilă la aventura acestuia în Infern, opoziția 

civilizație-barbarie etc.; 

- 4 puncte pentru selecția vocabularului; 

- 3 puncte pentru redactare, coerență și corectitudine. 
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LIMBA LATINĂ 

Clasa a XII-a 

BAREM DE CORECTURĂ 
 

Subiectul 1 ......................................... 50 puncte 

Cele 50 de puncte vor fi acordate astfel: 

- 40 puncte - pentru înțelegerea corectă a structurilor latinești; 

- 5 puncte - coerența și claritatea variantei în limba română; 

- 5 puncte - pentru eleganța traducerii (vocabular nuanțat, exprimare elevată, calitatea redactării). 

Greșelile elementare de morfologie și sintaxă, identificarea greșită a structurilor gramaticale, confuzia de 

termeni, omisiunile grave se vor penaliza cu câte 5 puncte.Cu 1-2 puncte se vor depuncta greșeli mai puțin 

grave: omisiunea unor termeni nuanțatori; folosirea unor sensuri nepotrivite contextului.O traducere 

confuză, din pricina frazei latinești greșit înțelese, exprimările ilogice se vor depuncta cu câte 10 puncte. 

Dacă sensul textului este imposibil de descifrat, chiar și eventualele detalii corecte nu vor mai conta în 

evaluare.Orice greșeală de limba română se va depuncta cu câte 5 puncte.Nu se vor depuncta eventualele 

abateri de la forma strictă a textului latinesc (parafraze, eliminarea eventualilor determinanți care nu sunt 

necesari în română, transformarea predicatelor active în pasive, etc.) în măsura în care nu afectează sensul 

general al textului. 

Nu se vor penaliza (sub nicio formă) traducerile libere, corecte, elevate. 

Unei traduceri stângace, chiar dacă aceasta reproduce corect structurile latinești, i se pot scădea 10-15 

puncte. 

Subiectul 2 ………………………… 40 puncte 

Punctajul se va acorda global, cu 10 puncte rezervate pentru redactare (cf. infra). Se va puncta subtilitatea și 

rafinamentul interpretării. Elevii trebuie să recunoască faptul că iarna descrisă la început este vârsta care 

sosește încet dar sigur asupra poetului, care are un soi de fascinație sălbatică pentru el. Thaliarchul poate 

întârzia procesul, sau, mai bine zis, îl poate face pe poet să uite, dar numai în granițele casei, lângă vatră. 

Zeii pot de asemenea reduce chinul, potolind văpaia care este simbolul patimilor amoroase. În cele din 

urmă, însă, poetul care a iubit și a trăit și el din plin, se mulțumește să trăiască în surogat, privind complice 

la povestea de amor (de fapt, un flirt gingaș, dar încă stângaci), care se desfășoară „sub fereastra” lui. 

Amintiți-vă frumoasele versuri ale lui Alecsandri, din Fântâna Bandusiei: 

… Pe Neaera, Horațiu, ai respins 

Când inima pe mână, ea mâna ți-a întins 

Spunând că în natură e lege ca să zboare 

Amurgul către noapte, aurora către soare. 

Piesa lui Alecsandri, în care Horațiu, matur, se aprinde după o tânără sclavă getă, este foarte potrivită 

pentru ilustrarea odei. 

10 puncte pentru alegerea vocabularului și redactare. 


