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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

 MODEL 
 
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă 
fracŃiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total acordat 
pentru test la 10. 
 

PARTEA  I (35 de puncte) 
 

1. câte 2 puncte pentru asocierea corectă a fiecărei expresii, astfel: 
 

Logică, argumentare şi 
comunicare 

Psihologie Economie 

dezvoltarea unei gândiri clare 

şi coerente 

cunoaşterea principalelor 

trăsături ale propriei 

personalităŃi 

şi-a dezvoltat şi un comportament 

raŃional în utilizarea propriilor 

resurse 

formarea capacităŃii sale de a 

lua decizii întemeiate pe 

argumente 

îşi înŃelege mult mai bine 

trăirile  

dezvoltarea capacităŃii de a acŃiona 

eficient pentru atingerea obiectivelor, 

dinainte stabilite 

 

6x2p=12 puncte 
 

2. câte 2 puncte pentru încercuirea fiecăreia dintre literele corespunzătoare enunŃurilor care 
exprimă principii etice, respectiv  b, c şi d        
                                                                                                     3x2p=6 puncte 
 
3. câte 3 puncte pentru încercuirea fiecăruia dintre enunŃurile care exprimă drepturi ce nu au 
caracter înnăscut              3x3p=9 puncte 
 
4. câte 2 puncte pentru asocierea corectă a fiecăreia dintre cele patru trăsături, astfel: 
 

Totalitarism DemocraŃie 

monopolizarea puterii politice de către un 

singur partid 

subordonarea totală a cetăŃeanului faŃă de 

stat 

respectarea principiului separaŃiei puterilor în 

stat 

ordinea în stat se bazează pe legitimitatea 

puterii 

 
4x2p=8 puncte 
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PARTEA  a II-a (55 de puncte) 

 
A. formularea succintă a problematicii pe care o abordează textul dat               10 puncte 
(formularea corectă şi concisă – 10p/ formularea parŃial corectă – 4p) 
 
B. construirea unei argumentări care să susŃină ideea ,,…că unul din cele mai puternice motive ce 
conduc la artă şi ştiinŃă este evadarea din viaŃa de toate zilele”                                      15 puncte 
(se urmăreşte modul în care elevul construieşte structura argumentativă a răspunsului precizat) 
Notă: În situaŃia în care argumentarea respectă structura acestei operaŃii logice, dar este incorectă 
din punct de vedere filosofic se acordă 7 puncte. Pentru încercarea de construire a unei 
argumentări se acordă 2 puncte. 
 
C. - formularea unui punct de vedere personal referitor la faptul că ,,omul încearcă, într-un fel care 
să i se potrivească oarecum, să-şi creeze o lume simplificată şi sistematică şi să treacă astfel 
dincolo de lumea trăirilor“                                                                                                      5 puncte 
      - argumentarea punctului de vedere personal formulat                                                 10 puncte 
(prezentare argumentată şi coerentă – 15p/ formularea corectă a punctului de vedere, dar 
argumentare neconvingătoare - 12p/ formularea corectă a punctului de vedere – 5p/ încercarea de 
formulare a unui punct de vedere – 2p) 
 
D. - aprecierea corectă a faptului că intrarea omului în ,,templul ştiinŃei” poate fi determinată şi de 
alte motive decât cele la care se referă autorul textului                                        5 puncte 

- argumentarea răspunsului prin oferirea unui exemplu concret               10 puncte 
(prezentare corectă şi argumentată - 15p/ prezentare pertinentă, dar imprecis redactată - 10p) 
 


