
 
 
 
 

DIRECȚIA GENERALĂ 
MINORITĂȚI ȘI RELAȚIA CU 

PARLAMENTUL 

 

  
 

OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE 
Etapa județeană, 2 februarie 2020 

 

LIMBA GREACĂ VECHE 
Clasa a IX-a 

 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 
 

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

Subiectul I                   30 de puncte 
Traducere orientativă: 
  Și tronul lui Dumnezeu și al Mielului este în această (cetate) / în ea și robii Lui îi slujesc și ei vedeau 
fața Lui și numele Lui este pe frunțile lor. Și încă nu este noapte și nu au nevoie de lumina sfeșnicului 
și de lumina soarelui, căci Domnul Dumnezeu luminează asupra lor. Aceste cuvinte sunt vrednice de 
crezare și adevărate și Domnul, Dumnezeul duhurilor profeților, îl trimitea pe îngerul Lui. 
N. B. Nu se depunctează traducerile care conțin soluții alternative (dar corecte gramatical 
și semantic), față de cele propuse în varianta de mai sus. 

  

Textul conține aproximativ 35 de cuvinte (exceptând termenii care se repetă în aceeași 
situație morfosintactică, precum și cuvintele a căror traducere a fost oferită ca suport în cadrul 
subiectului; prepozițiile și articolele se iau în considerare doar împreună cu 
substantivele/pronumele aferente). 

Orice eroare/omisiune în traducerea unui termen se depunctează cu 1 punct. O 
greșeală minoră (e. g. singular în loc de plural) se penalizează cu 0,5 puncte, în măsura în care 
nu afectează sensul global al propoziției respective. 
 

Subiectul II                   30 de puncte 
1. Pentru fiecare cuvânt analizat corect se acordă câte 2,5 puncte (2,5 p. x 4 cuvinte).  (10 p.) 

Orice categorie morfologică/ formă de dicţionar identificată eronat sau omisă se 
depunctează cu câte 0,5 puncte.  

N. B. Nu se va împărți punctajul total la numărul categoriilor gramaticale pentru a obține 
câte o fracțiune de punct pentru fiecare categorie. 
2. Pentru fiecare substantiv identificat corect se acordă câte 1 punct (1 p. x 5).  (5 p.)  

Pentru fiecare precizare corectă, conform cerinței (τὸ ὄνομα – Ν., νύξ – Ν., φωτός – G., 
φῶς – Ac., τῶν πνευμάτων – G.), se acordă câte 1 punct (1 p. x 5).   (5 p.) 

3. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare schimbare corectă de număr (1 p. x 5).  (5 p.) 
οἱ θρόνοι τῶν θεῶν καὶ τῶν ἀρνίων ἐν αὐταῖς εἰσιν 

4. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare formă transformată corect (1 p. x 5).  (5 p.) 
 

Subiectul III                    30 de puncte 
1. Se acordă câte 1 p. pentru fiecare identificare corectă (Athena/Minerva; Poseidon/Neptun; 
Zeus/Iuppiter; Hera/Iuno(na); Ares/Marte (Mars): 1 p. x 10    (10 p.) 
2. Se acordă câte 2 p. pentru elementul identificat corect pentru fiecare zeu: 2 p. x 5 (10 p.) 
3. Se acordă câte 2 p. pentru menționarea câte unui episod mitologic, adecvat cerinței: 2 p. x 3 
            (6 p.) 
4. Se acordă câte 1 p. pentru fiecare răspuns, creativ și adecvat cerinței: 1 p. x 4  (4 p.) 
 

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



 
 
 
 

DIRECȚIA GENERALĂ 
MINORITĂȚI ȘI RELAȚIA CU 

PARLAMENTUL 

 

  
OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE 
Etapa județeană, 2 februarie 2020 

 

LIMBA GREACĂ VECHE 
Clasa a X-a 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 
 

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

Subiectul I                   30 de puncte 
 

Traducere orientativă: 
 

  Galii (celții) îl numesc pe Heracles Ogmios în limba din țara lor și înfățișează chipul zeului într-un 
mod foarte ciudat. Pentru ei este un bătrân la o vârstă foarte înaintată, pleșuv în partea din față și cu 
desăvârșire cărunt în ce păr mai are, cu pielea zbârcită și ars de soare cu o culoare foarte neagră, precum 
sunt bătrânii care lucrează pe mare. [...] Dar, și așa fiind, are totuși aparența lui Heracles. Căci se 
îmbracă cu o blană de leu și are o măciucă în mâna dreaptă. 
 

N. B. Nu se depunctează traducerile care conțin soluții alternative (dar corecte gramatical 
și semantic), față de cele propuse în varianta de mai sus. 

  

Textul conține aproximativ 40 de cuvinte (exceptând termenii care se repetă în aceeași 
situație morfosintactică, precum și cuvintele a căror traducere a fost oferită ca suport în cadrul 
subiectului; prepozițiile și articolele se iau în considerare doar împreună cu 
substantivele/pronumele aferente). 

Orice eroare/omisiune în traducerea unui termen se depunctează cu 1 punct. O 
greșeală minoră (e. g. singular în loc de plural) se penalizează cu 0,5 puncte, în măsura în care 
nu afectează sensul global al propoziției respective. 
 

Subiectul II                   30 de puncte 
 

Pentru fiecare cuvânt analizat corect se acordă câte 5 puncte (5 p. x 6 cuvinte).   
Orice categorie gramaticală/ formă de dicţionar identificată eronat sau omisă se 

depunctează cu câte 0,5 puncte.  
N. B. Nu se va împărți punctajul total la numărul categoriilor gramaticale pentru a obține 

câte o fracțiune de punct pentru fiecare categorie. 
 

Subiectul III                    30 de puncte 
 

Traducere orientativă: 
Οἱ δοῦλοι τοῦ βασιλέως τοῦς βοῦς πρὸς τὴν πόλιν ἤλαυνον, ὁ βασιλεὺς ἐδίωκε καὶ ἔβλεπε 
πρὸς τοὺς δούλους. Πάντες οἱ ἄλλοι, ἀκούοντες τὰς ἐντολάς τῶν στρατηγῶν, ἐβάδισαν ἐπὶ 
τὰς Συρακούσας λέγοντες: „Τὶς βασιλεύσει ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ;” 
 

Pentru fiecare structură subliniată se acordă câte 1 punct (1 p. x 20). 
Se vor urmări distingerea erorilor majore de cele minore, precum şi punctarea aspectelor 
gramaticale pe care elevul le cunoaşte (e. g. dacă, în cazul unui verb, în situaţia augment + 
temă + sufix + desinenţă, în construcţia formei concurentul alege o desinenţă principală în loc 
de una secundară, nu se recomandă penalizarea integrală, dacă toate celelalte elemente au fost 
alese şi structurate corect în cuvânt).  Astfel de erori vor fi penalizate cu 0,5 puncte.  
 

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



 
 
 
 

DIRECȚIA GENERALĂ 
MINORITĂȚI ȘI RELAȚIA CU 

PARLAMENTUL 

 

  
 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE 
ETAPA JUDEŢEANĂ, 2 februarie 2020 

LIMBA GREACĂ VECHE 
Clasa a XI-a 

 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 
 

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

Subiectul I                     50 de puncte 
 

Traducere orientativă (se punctează orice alte soluții corecte gramatical și semantic): 
Luptau acolo și regele și Cyrus și cei din jurul lor care-i susțineau pe fiecare, iar Ctesias precizează câți dintre cei 
din preajma regelui au murit (acolo). Cyrus însuși a murit, iar opt nobili dintre cei din preajma lui zăceau (morți) 
peste el. Se spune că Artapates, cel mai loial lui (Cyrus) dintre ofițerii săi, după ce l-a văzut pe Cyrus căzut la 
pământ, descălecând de pe cal, s-a aruncat peste el (peste trupul lui). Unii spun că regele a poruncit ca cineva sa-
l ucidă (acolo), peste (trupul lui) Cyrus, dar alții afirmă că Artapates, scoțându-și pumnalul, s-a omorât singur; 
căci avea un pumnal de aur și purta un colier, brățări și alte podoabe, precum nobilii persani, întrucât era prețuit 
de către Cyrus, pentru afecțiunea și loialitatea lui. 
Traducerea secvențială                     (40 p.) 

Textul conține aproximativ 80 de unități lexicale (exceptând termenii care se repetă în aceeași 
situație morfosintactică, formele de nominativ cu sens evident etc.; prepozițiile și articolele se iau în 
considerare doar împreună cu substantivele/pronumele aferente). 

Orice eroare/omisiune în traducerea unui termen se depunctează cu 0,5 puncte.  
Receptarea adecvată a textului         (5 p.) 

Se vor acorda punctaje cuprinse în intervalul 0 – 5 p. (puncte întregi, fără fracționări), în funcție de 
nivelul de înțelegere a sensului/mesajului global al textului. 
Calitățile de redactare a traducerii        (5 p.) 

Se vor acorda punctaje cuprinse în intervalul 0 – 5 p. (puncte întregi, fără fracționări), în funcție de 
corectitudinea gramaticală, eleganța vocabularului, ortografie și punctuație. 
 

Subiectul II                     40 de puncte 
 

Analiza literară a versurilor  
a) identificarea celor trei personaje implicate în discurs     (6 p.) 
b) precizarea contextului cuvântării       (2 p.) 
c) prezentarea modului în care sunt schițate portretele protagoniștilor pasajului, pe baza 

cuvintelor/conceptelor-cheie identificate: 4 p. x 3 personaje    (12 p.) 
d) comentarea nuanțată a secvenței subliniate, cu accent pe raportul vinovăție – destin (8 p.)  
e) semnificațiile repetițiilor lexicale (v. termenii îngroșați)     (4 p.) 
f) interpretarea ultimului vers al fragmentului      (4 p.) 

 

N. B. Pentru fiecare criteriu se va acorda câte un punctaj până la nivelul maxim alocat criteriului (puncte 
întregi, fără fracționări), în funcție de nivelul atins de comentariu la criteriul respectiv. 
 
 

Calitățile de redactare a comentariului        (4 p.) 
Se vor acorda punctaje cuprinse în intervalul 0 – 4 puncte, în funcție de structura și coerența 

compoziției, corectitudinea gramaticală și semantică a exprimării, logica enunțurilor, nivelul 
vocabularului, ortografie și punctuație. 

 

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

 



 
 
 
 

DIRECȚIA GENERALĂ 
MINORITĂȚI ȘI RELAȚIA CU 

PARLAMENTUL 

 

  
OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE 
Etapa județeană, 2 februarie 2020 

 

LIMBA GREACĂ VECHE 
Clasa a XII-a 

 
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

 

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

Subiectul I                     50 de puncte 
 

Traducere orientativă (se punctează orice alte soluții corecte gramatical și semantic): 
Căci, probabil, îl știți pe Cherefon. Acesta a fost camaradul meu de tânăr, și a multora dintre 

voi, și a fugit împreună cu voi în acel exil și s-a întors cu voi. Și știți, desigur, cum era Cherefon, cât de 
vehement cu privire la tot ceea ce făcea. Și după ce s-a dus odată la Delfi, a îndrăznit să consulte oracolul 
cu privire la acest lucru – și, precum spun, nu vă neliniștiți, o bărbaților – căci a întrebat, dacă cineva 
ar fi mai înțelept decât mine. Iar Pythia a răspuns că nimeni nu este mai înțelept. Și despre acestea vă 
va mărturisi fratele lui, deoarece acela (Cherefon) a murit. 
 

Traducerea secvențială                (40 p.) 
Textul conține aproximativ 80 de cuvinte. 
Orice eroare/omisiune în traducerea unui termen se depunctează cu 0,5 puncte.  

Receptarea adecvată a textului        (5 p.) 
Se vor acorda punctaje cuprinse în intervalul 0 – 5 p. (puncte întregi, fără fracționări), în 

funcție de nivelul de înțelegere a sensului/mesajului global al textului. 
Calitățile de redactare a traducerii        (5 p.) 

Se vor acorda punctaje cuprinse în intervalul 0 – 5 p. (puncte întregi, fără fracționări), în 
funcție de corectitudinea gramaticală, eleganța vocabularului, ortografie și punctuație. 
 

Subiectul II                      40 de puncte 
 

Conținutul eseului:  
a) comentarea rolului pe care îl joacă filozoful în educarea concetățenilor, rol asumat de 

Socrate          (10 p.) 
b) reliefarea datoriei pe care o are de îndeplinit orice cetățean atenian (ideea că sufletul 

omului este cea mai însemnată parte din ființa lui)     (10 p.) 
c) identificarea și comentarea a cel puțin cinci cuvinte-cheie din textul grecesc: 2 p. x 5 

termeni-cheie          (10 p.) 
 

Redactarea în limba română:  
a) coerența, creativitatea și originalitatea eseului     (5 p.) 
b) corectitudinea gramaticală și semantică a exprimării, nivelul vocabularului, ortografie 

și punctuație          (5 p.) 
 

N. B. Pentru fiecare criteriu se va acorda câte un punctaj până la nivelul maxim alocat 
criteriului (puncte întregi, fără fracționări), în funcție de nivelul atins de eseu la criteriul 
respectiv. 
 
Din oficiu se acordă 10 puncte. Total pe subiect: 100 de puncte. 


