
 

  

 

 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ    

   ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

 

OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ 
etapa națională, 3 aprilie 2015 

Nivelul 1 – clasele a V-a și a VI-a 
 

BAREM DE NOTARE 
 

 În cazul subiectelor care presupun încadrarea într-o limită de rânduri, elevilor li s-a cerut să 
numeroteze rândurile scrise. 

 În cazul cerințelor în care limita maximă de rânduri este precizată, nu se vor lua în considerare 
rândurile excedentare. 
 

SUBIECTUL                                                                                                                               30 de puncte 
A. 4 puncte: 1 punct pentru fiecare răspuns corect 
1. b 
2. b 
3. d  
4. c 
   
 B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect 

6 7 5 8 1 3 2 4 

 
 C. 12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe 
1. Menționarea a două aspecte care sugerează dimensiunea lui Anibalector, de exemplu: înălţimea a trei etaje, 
pare mai mare decât o poartă, nări foarte late, pare o gorilă de dimensiunea a zece elefanţi. 

3 puncte (1 p. + 1 p. + 1 p.) pentru răspunsul corect și complet, sub formă de enunț. 
 În cazul în care răspunsul nu este formulat sub forma unui enunț candidatul va fi depunctat cu 1 punct 
2. Precizarea motivului pentru care băiatul se gândeşte să-l ţină de vorbă pe Anibalector, de exemplu: cât vorbea, 
monstrul nu putea să îi facă rău, așa cum le făcuse și celor dinaintea lui etc. 

Prezentare clară și nuanțată: 3 p. 
Prezentare ezitantă, schematism: 1 p. 

 Lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p 
 
3.  Prezentarea  modului în care Anibalector a învățat să vorbească și să citească, de exemplu: a învățat singur, 
mai întâi a învățat să citească și apoi să vorbească etc.  

Prezentare clară și nuanțată: 3 p. 
Prezentare ezitantă, schematism: 1 p. 
Lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p. 

 
4.  Explicarea cauzei, de exemplu: reducerea numărului de vizitatori pe insulă, oameni  care i-ar putea aduce cărți  
etc.  

Explicare clară, nuanțată: 3 p. 
Explicare ezitantă, lacunară: 2 p. 
Încercarea de a explica: 1 p. 
Lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p.  

 
D. 10 puncte  
Numerotarea rândurilor: 1 p. 
Folosirea unor mărci ale subiectivității: 1 p. 
Explicare coerentă, clară, convingătoare: 6 p.; explicare ezitantă: 3 p.; încercare de prezentare: 1 p. 
Exprimare corectă, clară, nuanțată: 1 p. 
Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 1p. 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                 20 de puncte 
A. 10 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 
1. Notarea celor două aspecte care fac din Peştera Urşilor unul dintre principalele obiective turistice ale Apusenilor, 
de exemplu: diversitatea formaţiunilor de stalactite; diversitatea formațiunilor de stalagmite; cantitatea 
impresionantă de urme şi fosile. 

2 puncte (1 p. + 1 p.) pentru răspunsul corect și complet, sub formă de enunț. 
În cazul în care răspunsul nu este formulat sub forma unui enunț candidatul va fi depunctat cu 1 punct 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
2. Menţionarea a două tipuri de fosile descoperite în Peştera Urşilor, de exemplu: fosilele ursului de cavernă, fosile 
de capră neagră,fosile de ibex, fosile de leu, fosile de hienă de peşteră. 

2 puncte (1 p. + 1 p.) pentru răspunsul corect și complet, sub formă de enunț. 
În cazul în care răspunsul nu este formulat sub forma unui enunț candidatul va fi depunctat cu 1 punct 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
3. Precizarea lungimii galeriei: 521 m. 

Răspuns inclus în enunț: 2 p.  
Răspuns neinclus în enunț: 1 p.  

 Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p. 
 
4. Precizarea modului în care s-a reușit deschiderea peșterii, de exemplu: în mod artificial, prin dinamitare. 

Răspuns inclus în enunț: 2 p.  
Răspuns neinclus în enunț: 1 p.  

 Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p. 
 
5. Explicarea denumirii, de exemplu:  Peștera poartă această denumire datorită fosilelor de urşi de cavernă 
descoperite în acel loc, peștera fiind locul în care aceste animale se adăposteau.   

Explicarea clară și nuanțată: 2 p. 
Prezentare ezitantă, schematism: 1 p. 
Lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p. 

 
B. (10 puncte) 
Numerotarea rândurilor: 1 p. 
Precizarea opțiunii: 1 p. 
Motivarea opțiunii: nuanțat, persuasiv: 6 p.; ezitant, cu tendință de persuadare: 3 p.; încercare de motivare: 1 p. 
Coerența și corectitudinea exprimării: 1 p. 
Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 1 p. 
 
SUBIECTUL al III-lea______________________________________________                                     10 puncte 
1. Precizarea adresei Bibliotecii Județene „Paul Iorgovici” Caraș-Severin: Strada Paul Iorgovici nr.50. (2 puncte) 

Răspuns complet, inclus în enunț: 2 p. 
Răspuns neinclus în enunț: 1 p.  
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  
 

2. Menționarea semnificației abrevierii: Asociația Națională a Bibliotecarilor și a Bibliotecilor Publice din România.  
Răspuns complet, inclus în enunț: 2 p. 
Răspuns neinclus în enunț: 1 p.  
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
3. Precizarea a ceea ce presupune concursul: alegerea cărții anului etc. (2 puncte) 

Răspuns corect, complet, inclus în enunț: 2 p. 
Răspuns neinclus în enunț: 1 p.  
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
4. Explicarea relației existente între denumirea concursului şi desenul din afiș, de exemplu: ideea de bătălie, 
cavalerul etc. (4 puncte) 

Numerotarea rândurilor: 1 p. 
Explicare clară, nuanțată: 3 p. 
Explicare ezitantă: 1 p. 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  


