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 1.Romanul este specia literară care se încadrează în: 

0,50 puncte                                       

a)genul liric 

b)genul epic 

c)genul dramatic         - 

 2.Asociați numele personajelor cu titlul romanului din care fac parte.   

0,80 puncte   

A                                        B                       

Ana 

Națl 

Dinu                                  Maitreyi 

Maitreyi                            Mara     

Ion                                     Ion 

Persida                              Ciocoii vechi și noi 

Andronache 

Allan  

 3.Numiți un roman al experienței și un roman social din literatura noastră.  

0,50 puncte                                                                              

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

................................................................................................ 

 

   4.Notați cu A dacă considerați că afirmațiile următoare sunt adevarate  și cu F daca 

considerați că sunt false .                                                                                         

1 punct                                                   

 a) Romanul interbelic este un roman apărut între cele două războaie mondiale. __                                                                                      

 b)”Ion” de Liviu Rebreanu este un roman subiectiv. __ 



 c)”Maitreyi”de Mircea Eliade este un roman al experienței. __                                                                                        

 d)Perioada interbelică reprezintă o perioadă de modernizare a literaturii române. __                                      

  5.Precizați două trăsături definitorii pentru roman, ca specie literară.                   

1 punct  

......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

......................................... 

    6.Explicați în 5-7 rânduri de ce romanul ”Ion” de Liviu Rebreanu este considerat roman 

realist.         

   1 punct                                                                   

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

............................................................... 

  

      7.Realizați un text de  25-30 de rânduri în care să realizați caracterizarea personajului 

principal dintr-un roman studiat                                                                           

    3 puncte  

 

Notă: 

• 1,20 puncte se acordă pentru redactare întregii lucrări:  0,30 puncte pentru ortografie; 0,30 

puncte pentru puctuație ; 0,30 puncte pentru așezarea în pagină;  0,30 puncte pentru 

lizibilitate. 

 

• 1 punct se acordă din oficiu. 

 



 Barem de evaluare și notare 

1.Pentru alegerea variantei corecte, varianta b,  se acordă 0,50 puncte ,  

 

2. Fiecare acociere  corectă a numelor personajelor cu titlul romanului este notată cu 0,10 

puncte.8x0,10=0,80 puncte . 

 

3.Numirea corectă a tipurilor de roman cerut este notată cu 0,25 puncte 2x0,25p=0,25p 

 

4. Pentru notarea corectă a afirmaților(1A,2F,3A,4A) se acordă 0,25.4x0,25=1punct  

 

5.Pentru precizarea corectă a fiecarei trăsături se acordă câte 0,50puncte. 

 (2x0,50=1 punct) . 

   Pentru precizarea parțială se acordă câte 0,25 puncte. 

   Pentru încercarea de prezentare a trăsăturilor se acordă câte 0,10 puncte 

(2x0, 10=0,20 puncte). 

 

6.Încadrarea corectă a romanului ,,Ion ” în realism se notează cu 1punct. Pentru o încadrare 

parțial corectă se acordă -0,50 puncte. 

 

 7.Pentru conținutul eseului se acordă 2 puncte ,iar pentru redactare 1punct. Punctajul pentru 

redactare este distribuit astfel: 

 -organizarea ideilor în scris -0,40 puncte   

 -abilitați de analiză și argumentare -0,30 puncte 

 -utilizarea limbii literare -0,30puncte 

Notă:   

• 1,20 puncte se acordă pentru redactarea întregii lucrări:  0,30 puncte  pentru ortografie ; 

0,30puncte  pentru puctuație ; 0,30 puncte pentru așezarea în pagină;  0,30 puncte pentru 

lizibilitate. 

• 1 punct se acordă din oficiu. 

 

 


