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

Nivelul 2 – clasele a VII-a și a VIII-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. c 
2. b 
3. d  
4. c 
   
 B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect 

2 8 1 5 7 6 3 4 

 
 C. 12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe 
1. Menționarea celor trei personaje: femei îmbrăcate somptuos, un om care scuipa foc, acrobaţi şi cineva care 
arăta ca un rege 

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 unui motiv pentru care Mo răsuflă a ușurare când îi mulțumește lui Elinor, de exemplu:  Elinor 
promite că va păstra cartea cu grijă; nimeni nu va vedea cartea; biblioteca lui Elinor dispune de un de un sistem de 
alarmă foarte scump  

2 p. pentru precizarea motivului 
1 punct pentru formularea răspunsului sub formă de enunț 

 
3. Prezentarea relației lui Elinor cu cărțile, de exemplu:  pentru Elinor cărțile au o valoare importantă etc.   

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

 
4.  Explicarea motivului, de exemplu: impactul pe care l-a avut cartea interzisă asupra fetei 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. 
Exprimarea acordului/dezacordului: 1 p. 
Motivarea  clară, nuanțată: 6 p.; motivare ezitantă: 3 p.;  încercare de motivare: 1 p. 
Coerența și corectitudinea exprimării: 1 p. 
Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 1p. 
 
Nu se va puncta tendința de comentare a textului, folosirea nejustificată a conceptelor de teorie literară, a 
jargonului critic.  
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                 20 de puncte 
A. 10 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 
1. Menţionarea a două activităţi propuse pentru serile speciale din zilele a II-a şi a IV-a ale taberei, de exemplu: 
şezătoare; recitări, dramatizări; carnaval; confecţionare de măşti cu materiale strânse de copii din excursii. 

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. Notarea denumirii a două dintre obiectivele turistice de pe traseul Bucureşti – Sibiu, de exemplu:  Muzeul 
Satului, Casa Memorială Anton Pann din Rm. Vâlcea; Mănăstirile Cozia, Ostrov, Turnul; Muzeul Bruckenthal, 
Podul Minciunilor, Turnul cu Ceas. 

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 semnificației numerelor: data/datele la care se pleacă în tabără. 
Răspuns inclus în enunț: 2 p.  
Răspuns neinclus în enunț: 1 p.  

 Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p. 
 
4. Precizarea numărului de zile: patru. 

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

 Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p. 
 
5. Prezentarea relaţiei dintre denumirea proiectului educaţional şi scopul principalelor activităţi propuse 

Prezentare 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. Notarea denumiri noii colecții: Strada Ficțiunii.(2 puncte) 

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

2. Menționarea unuia dintre parteneri: elefant.ro, 4arte.ro (2 puncte) 
Răspuns corect, inclus în enunț: 2 p. 
Răspuns neinclus în enunț: 1 p.  
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
3. Precizarea a două elemente grafice din cadrul afișului care sugerează libertatea imaginației, de exemplu: 
vaporul (pe uscat), balonul, omul cu bicicleta etc. (2 puncte) 

Răspuns corect, complet, inclus în enunț (1 p. + 1 p.) 2 p. 
Răspuns neinclus în enunț (0,5 p. + 0,5 p.) 1 p.  
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
4. Explicarea semnificației penei: trasează drumul cărții etc. (4 puncte) 

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


