
 

  

 

 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ    

   ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

 

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

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

4 7 8 6 3 2 1 5 

 
C.  12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe 
1. Precizarea a trei mijloace prin care călăii verifică dacă Marko este mort, de exemplu: crucificarea, arderea cu 
jăratic, dansul/ispitirea.  

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. Menționarea numelui personajului legendar: Ulise: 3 p. 

2 p. pentru menționarea numelui 
1 punct pentru formularea răspunsului sub formă de enunț 

 
3. Explicarea prin ce se realizează opoziția dintre Occident și Orient în enunțul dat, de exemplu: prin evidențierea 
formei de manifestare a eroismului; prin evidențierea atitudinii în luptă – opoziția principii-vitejie etc.    

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

 
4. Prezentarea, în cel mult 6 rânduri, a semnificației enunțului final, de exemplu: eroii din miturilor nu sunt pasionali 
etc. 

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

D. 10 puncte 
Numerotarea rândurilor: 1 p. 
Formularea punctului de vedere dezvoltat în comentariu: 2 p. 
Susținerea nuanțată a perspectivei: 3 p.; susținere ezitantă: 1 p. 
Adaptarea la situația de comunicare dată (redactarea unui comentariu pe un blog) – în totalitate:  2 p.; parțial: 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. Scrierea celor două titluri: Căutarea, 71. 

Răspuns inclus în enunț: 2 p. (1 p. +  1 p.) 
Răspuns neinclus în enunț: 1 p. (0,5 +0,5) 

 Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p  
 
2. Notarea titlului filmului: Boyhood.12 ani de copilărie. 

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

 
3. Precizează două aspecte care i se reproșează filmului O călătorie interstelară (Interstellar), de exemplu: 
substituirea succesivă a actorilor, truismele, personajul principal etc. 

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.  

 
4. Menționarea aspectului comun: anul apariției etc. 

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

 
5. Explicarea aspectului care conferă filmului caracter experimental: a fost filmat timp de 12 ani cu aceiași actori. 

Explicație completă și nuanțată: 2 p.  
Explicație ezitantă, incompletă: 1 p. 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 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. Menționarea obiectului reprezentat: pachete/ambalaje.(2 puncte) 

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

2. Precizarea motivului pentru care mesajul este notat cu caractere de dimensiuni mai mari: pentru a atrage atenția 
asupra avantajelor produselor IKEA (2 puncte) 

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

 
3. Prezentarea relației dintre mesaj și imagine, de exemplu: scaunul va fi montat de cumpărător (2 puncte) 

Răspuns clar, nuanțat: 2 p. 
Răspuns ezitant: 1 p.  
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
4. Explicarea relației dintre cele două imagini, de exemplu: pachetele plate conțin produsele nemontate etc. (4 
puncte) 

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

 


