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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 (45 de puncte) 
 
 
1. câte 2 puncte pentru asocierea corectă a fiecăruia dintre termeni, astfel: 
 

Trăsături fizice Trăsături sociale Trăsături psihologice 

nu este foarte solidă se face simpatizată are un temperament vulcanic 

este un băiat atletic se face iubit memorie foarte bună 

 
6x2p=12 puncte 

 
2. câte 3 puncte pentru încercuirea fiecăreia dintre literele corespunzătoare enunŃurilor în care 
termenul de personalitate este corect utilizat din punct de vedere psihologic, respectiv  b. şi d. 
                2x3p=6 puncte 
 
3.  câte 3 puncte pentru încercuirea fiecăreia dintre acele noŃiuni care exprimă trăsături de 
personalitate                         3x3p=9 puncte 
 
4. câte 2 puncte pentru asocierea corectă a fiecăreia dintre cele patru noŃiuni, astfel: 
 

Trăsături înnăscute Trăsături dobândite 

ochi căprui 

păr blond 

filantrop 

iubitor de lectură 

4x2p=8 puncte 
 

 
5. câte 2 puncte pentru fiecare asociere corectă, astfel: 
1 - D; 2 - A; 3 - E; 4 - B; 5 - C          5x2p=10 puncte 
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PARTEA  a II-a (45 de puncte) 

 
A. - aprecierea corectă a faptului că Brâncuşi era un bun comunicator      4 puncte 

- justificarea răspunsului dat           6 puncte 
B.  câte 5 puncte pentru fiecare dintre motivele care susŃin faptul că Brâncuşi “înŃelege să-şi 

desfunde singur calea şi să-şi trăiască viaŃa ca un viteaz” (de exemplu, a plecat pe jos la Paris, 
a făcut drumul acesta în vreo patru luni şi ajungând acolo a trebuit să treacă prin multe şi 
cumplite greutăŃi până să-şi înfiripească un atelier unde să poată lucra)    2x5p=10 puncte 

C. - aprecierea corespunzătoare a felului de a fi al lui Brâncuşi pornind de la faptul că acesta 
avea“ un cerc de admiratori pe care nici nu i-a căutat, nici nu-i cultivă” (de exemplu, modestie)
               5 puncte 
- explicarea răspunsului dat         10 puncte 

D. - menŃionarea uneia dintre trăsăturile de personalitate ale lui Brâncuşi despre care elevul 
consideră că i se potriveşte           5 puncte 
- argumentarea răspunsului prin oferirea unui exemplu concret care să susŃină alegerea făcută
               5 puncte 

 


