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ELEMENTE DE LIMBĂ LATINĂ ŞI DE CULTURĂ ROMANICĂ 
Clasa a VII-a 

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 
 

N. B. Nu se vor acorda fracțiuni de punct, altele decât cele prevăzute explicit în barem. 
Subiectul I          30 de puncte 

Traducerea secvențială         (25 p.) 
Pentru traducerea textului, corectă din punct de vedere semantic și gramatical, se acordă 25 

de puncte. Orice eroare/omisiune în traducerea unui termen se depunctează cu 1 punct.  
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, cursivitatea exprimării, ortografie și punctuație. 
Subiectul II          30 de puncte 

1. Pentru fiecare formă corect construită se acordă câte 2 puncte (2 p. x 4 forme).  (8 p.) 
Pentru fiecare formă corect tradusă se acordă câte 2 puncte (2 p. x 4 forme).   (8 p.) 

2. a) Pentru fiecare etimon (costa, campus) se acordă câte 3 puncte.   (6 p.) 
b) Pentru fiecare cuvânt moștenit extras (coastă, câmp) se acordă câte 2 puncte. (4 p.) 

3. Pentru fiecare cuvânt identificat conform cerinței se acordă câte 1 punct (1 p. x 4). (4 p.) 
Subiectul III          30 de puncte 

1. Pentru fiecare personaj identificat corect (lupoaica, Romulus, Remus) se acordă câte 4 puncte.
 (12 p.) 

2. Explicație pertinentă, nuanțată, care se referă la episodul mitic al abandonării eroilor în voia 
Tibrului, respectiv la salvarea și adoptarea lor de către lupoaică:   (4 p.) 

Se vor acorda punctaje până la nivelul maxim alocat subpunctului (puncte întregi, fără fracționări, 
de la 0 la 6), în funcție de caracterul adecvat, lămuritor și nuanțat al explicației. 
3. Argumentație pertinentă și nuanțată, care oferă cel puțin două exemple din biografia mitică 

a lui Romulus, relevante pentru valoarea/valorile aleasă/alese    (6 p.) 
Se vor acorda punctaje până la nivelul maxim alocat subpunctului (puncte întregi, fără fracționări, 
de la 0 la 6), în funcție de caracterul adecvat, lămuritor și nuanțat al argumentelor. 
4. Precizarea anului 1992:          (4 p.) 
În cazul în care este identificată corect doar prima parte a numeralului (19...) se acordă 2 p. 
5. Precizarea motivului, conform cerinței:       (4 p.) 
Se vor acorda punctaje până la nivelul maxim alocat subpunctului (puncte întregi, fără fracționări, 
de la 0 la 6), în funcție de caracterul adecvat și lămuritor al precizării. 
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OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE – LIMBA LATINĂ 

Etapa județeană, 2 februarie 2020 
Clasa a VIII-a 

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 
 

Subiectul I. (40 de puncte) 
Fiecare cuvânt valorează 1 punct. Sunt 40 de cuvinte, inclusiv adverbe, prepoziţii şi conjuncţii. 
 40 de cuvinte X 1 punct = 40 de puncte 
Traducere orientativă: 
Romulus şi Remus discutau cu înfocare despre construirea oraşului. Trebuia să domnească în 
acelaşi timp în noua cetate. Primul desemnează un loc potrivit pe muntele Palatin şi dorea să 
numească oraşul Roma. Însă fratele său voia să ridice cetatea pe colina vecină. Numele cetăţii era 
Remuria după al său. 
 
Subiectul II. (30 de puncte) 
1. Se vor scădea 0,5 puncte pentru fiecare categorie morfologică greşită. 
 5 cuvinte X 2 puncte = 10 puncte. 
2. Câte un punct pentru transcrierea verbelor: tractabant, debebant, desiderabat, cupiebat. Câte un 
punct pentru punerea la indicativ prezent, persoana I plural: tractamus, debemus, desideramus, 
cupimus. 
 4 X 1 punct + 4 X 1 punct = 8 puncte 
3. Adjectivul extremus nu acceptă grad de comparație.  
 2 puncte 
4. Sunt 5 intruşi. Identificarea fiecăruia dintre ei valorează câte 1 punct. Menţionarea criteriilor 
morfologice valorează câte 1 punct. 
a) auriga - e de genul masculin, în timp ce toate celelalte sunt de genul feminin 
b) punis - e de conjugarea a IV-a în timp ce celelalte sunt de conjugarea a III-a 
c) sum - e verb, în timp ce celelalte sunt pronume 
d) piratis - e substantiv, în timp ce celelalte sunt verbe 
e) vulgus - e de genul neutru, în timp ce celelalte sunt de genul masculin 
 5 X 1 punct + 5 X 1 punct = 10 puncte 
 
Subiectul III (20 de puncte) 
1. Fiecare cuvânt completat corect valorează 2 puncte. Completările corecte sunt: Numitor, 
Aventin, şase, doisprezece, tunet. 
 5 x 2 puncte = 10 puncte 
2. Zeul este Iuppiter (2 puncte). Atributele sale sunt vulturul, fulgerul şi tunetul (6 puncte). Iuppiter, 
stăpânul zeilor, este protectorul regilor, iar Romulus şi Remus îşi disputau domnia (2 puncte).  
 10 puncte 
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OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE – LIMBA LATINĂ 
Etapa județeană, 2 februarie 2020 

Clasa a IX-a 
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 

 
 
Subiectul I ............................................... ...........................................................................40 puncte 
Pentru traducerea corectă gramatical și coerentă la nivel semantic se acordă 40 puncte. 
O traducere care conține o singură greșeală minoră de traducere va primi punctajul maxim. Fiecare cuvânt 
(exceptând adverbele, prepozițiile care se consideră împreună cu substantivele, conjuncția et ori formele 
traduse) valorează 1 punct, așadar o eroare majoră ori omisiunea unui cuvânt în traducere se depunctează 
cu 1 punct. Erorile minore (imperfecțiuni semantice) se penalizează cu 0,5 puncte, dacă nu afectează sensul 
global al textului. 
 
Subiectul II ………………….........………..........................................................................… 30 puncte 

 
II.1 Pentru analiza fiecărui cuvânt se acordă 2.5 puncte x 4 cuvinte = 10 puncte. Orice categorie 
gramaticală omisă ori greșită se penalizează cu 0,5 puncte. 
 
II.2 a) equitum =1 punct 
        b) tardabat sau confirmabat = 1 punct 
        c) pedestribus = 1 punct 
        d) auxilii = 1 punct 
        e) se = 1 punct 
TOTAL = 5 puncte 
 
II. 3 Se acordă câte 1 punct pentru schimbarea numărului fiecărui cuvânt flexibil 
1 punct x 5 cuvinte = 5 puncte 
hostis locis depellit / aciesque constituunt 
 
II. 4 se acordă câte 2 puncte pentru fiecare formă verbală scrisă corect. 
2 puncte x 3 forme verbale = 6 puncte 
 eritis  mandabitis  perducetis 
 
II.5 Se acoră câte 1 punct pentru fiecare cuvânt identificat  
1 punct x 4 cuvinte = 4 puncte 
 
Subiectul III ............................................. 20 puncte 
  
Cele 20 puncte de distribuie astfel: 
2 puncte   – identificarea numelui regelui – Servius Tullius 
10 puncte – realizările regelui 
4 puncte   – pentru folosirea adecvată a terminologiei latine 
4 puncte   – pentru corectitudinea redactării în limba română (coerența, fluența exprimării, ortografie și 
punctuație) 
Greșelile de ortografie în limba română se penalizează cu 0,5 puncte 
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Clasa a X-a 
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 

 
I. SUBIECTUL I (40 de puncte) 
 
1. Traducerea textului (40 de puncte) (aprox. 80 de forme flexionare; 0,50 per cuvânt); unele 
sintagme sunt formate din adjectiv + substantiv și se vor puncta cu 1punct ; nu se iau în considerare 
termenii în nominativ) 

SUBIECTUL AL II-LEA (20 de puncte) 

1. Analizaţi morfologic şi sintactic termenii subliniaţi.   ( 10 puncte: 2,50 puncte x 4 cuvinte) 
 
2. Identificaţi în textul latinesc de mai sus și recrieți pe foaia de concurs:  (10 puncte)  

a. două subordonate relative atributive (reale)   (4p)   (2 subordonate x 2p) 
b. două subordonate completive infinitivale (Acuzativ + Inf.)  (4p) (2 subordonate x 2p) 
c. două verbe deponente (2p ) 

 
SUBIECTUL AL III-LEA  (30 de puncte) 
 
(aproximativ 30 de forme flexionare x 1p) Se iau în considerare formele flexionare care nu sunt la 
nominativ, precum substantivele:legio, Caesar sau adverbele (ibi). Nu se ia în considerare „de 
strajă”, care se repetă. 
 
Traducere orientativă 
 
Milites, qui pro portis castrorum in statione erant, Caesari nuntiaverunt magnam nubem pulveris 
videri ea parte in quam legio iter fecisset. Caesar has cohortes, quae praesidio erant, secum 
prfocisci ibi et ex reliquis cohortibus (/ reliquorum cohortium) duas eas subsequi iussit. 
  



 

DIRECȚIA GENERALĂ 
MINORITĂȚI ȘI RELAȚIA 

CU PARLAMENTUL 
DIRECȚIA MINORITĂȚI 

 
 

 
OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE – LIMBA LATINĂ 

Etapa județeană, 2 februarie 2020 
Clasa a XI-a 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 

 
Subiectul I ............................................................................................................................... 50 puncte 
Traducere secvențială -----------------------------------------------------------------------------------------45 puncte 
Pentru traducerea corectă gramatical și coerentă la nivel semantic a secvențelor textului se acordă 45 puncte. 
Textul conține aproximativ 90 de unități lexicale. Se iau în considerare împreună, ca unități lexicale, 
prepozițiile cu substantivele determinate, substantivele compuse, grupurile nominale (e.g. paucis post 
diebus, cunctum exercitum, inter se, de imperiis ac de sacerdotiis), etc.. 
Orice eroare/ omisiune în traducerea unui termen/ unități lexicale se depunctează cu câte 0.5 puncte. 
Receptarea adecvată a textului         ...3 puncte. 
Se vor acorda punctaje cuprinse în intervalul 0-3 puncte (puncte întregi, fără fracționări), în funcție de 
nivelul de înțelegere a sensului/ mesajului global al textului. 
Calitățile de redactare a traducerii       .. 2 puncte 
Se vor acorda punctaje cuprinse în intervalul 0-2 puncte (puncte întregi, fără fracținări), în funcție de 
corectitudinea gramaticală, cursivitatea și eleganța exprimării, ortografie, punctuație. 

 
Subiectul II ………………..............................................................................….....………… 40 puncte 
Conținutul comentariului literar 

- elemente minimale de contextualizare a pasajului dat în operă ………………………… 2 puncte 
- relația dintre omul politic (practician) și orator (teoretician)…………………………….. 10 puncte 
- rolul oratorului în societate (calități morale și politice), forța persuasivă a 

cuvântului……………………………………………….………………………………… 10 
puncte  

- selecția vocabularului / cuvintele-cheie și explicarea lor în cadrul pasajului …………….... 6 puncte 
- procedeul retoric – exemplum ex auctoritate și relevanța lui în context și pentru tratat în întregul 

său………………………………………………………………………………………….. 4 
puncte 

- identificarea altor două procedee retorice și comentarea lor ……………......................… 4 puncte 
Redactarea în limba română 

- structura și coerența comentariului, logica frazei, calitatea formulării argumentelor …..…. 2 puncte 
- corectitudinea gramaticală, cursivitatea discursului, nivelul vocabularului folosit, ortografia, 

punctuația………………………………………………………………………… 2 puncte   
 
 

NOTĂ. Pentru fiecare cerință (conținutul comentariului și redactarea în limba română) se vor 
acorda punctaje  întregi fără fracționări. 
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Clasa a XII-a 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 
Subiectul I ................................................................................................................................................... 
50 puncte 
Traducere secvențială ---------------------------------------------------------------------------------------- 45 puncte 
Pentru traducerea corectă gramatical și coerentă la nivel semantic a secvențelor textului se acordă 45 puncte. 
Textul conține aproximativ 90 de unități lexicale. Se iau în considerare împreună, ca unități lexicale, 
prepozițiile cu substantivele determinate, substantivele compuse, grupurile nominale (e.g. quam ob rem, 
huic homini, in hoc genere, etc.). 
Orice eroare/ omisiune în traducerea unui termen/ unități lexicale se depunctează cu câte 0.5 puncte. 
Receptarea adecvată a textului ........................3 puncte. 
Se vor acorda punctaje cuprinse în intervalul 0-3 puncte (puncte întregi, fără fracționări), în funcție de 
nivelul de înțelegere a sensului/ mesajului global al textului. 
Calități de redactare a traducerii .................... 2 puncte 
Se vor acorda punctaje cuprinse în intervalul 0-2 puncte (puncte întregi, fără fracționări), în funcție de 
corectitudinea gramaticală, cursivitatea și eleganța exprimării, ortografie, punctuație. 

 
Subiectul II ……………………….................................................................................…… 40 puncte 
Conținutul comentariului literar: 

- elemente minimale de contextualizare a fragmentului în operă …......................… 4 puncte 
- comentarea ideilor poetice prin referire la secvența de text ………………….……... 10 puncte 
- ilustrarea ideilor poetice prin raportare la elemente cheie din text, simboluri / imagini poetice care 

definesc relația umbra lui Hector –profeția făcută de acesta …………........… 10 puncte  
- modelul/ modelele literare care l-au inspirat pe poetul latin (e.g. Homer, Iliada – umbra lui 

Patroclu în visul lui Ahile, sau Ennius, Annales – umbra lui Homer în visul autorului, investindu-l 
drept poet epic roman) ….. 4 puncte 

- identificarea a cel puțin trei figuri de stil diferite și comentarea lor în construcția ideilor textului 
(1 punct pentru identificare și transcriere; 1 punct interpretare adecvată=2 puncte x 3 figuri de 
stil) …..... 6 puncte 

Redactarea în limba română 
- structura și coerența comentariului, logica frazei, calitatea formulării argumentelor …..... 3 puncte 
- corectitudinea gramaticală și semantică a experimării, cursivitatea discursului, nivelul 

vocabularului folosit, ortografia, punctuația 
……………………........……………………………… 3 puncte   

 
NOTĂ. Pentru fiecare cerință (conținutul comentariului și redactarea în limba română) se vor 
acorda punctaje  întregi fără fracționări. 


