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                 OLIMPIADA 

                                        LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ 

 

                Etapa locală 

 

Nivelul 3 – clasele a IX-a și a X-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 în care în cerință a fost precizată existența unei limite maxime de rânduri, 

textul ce depășește această limită nu va fi luat în considerare.  

 

 

SUBIECTUL I__________________________________________________  30 de puncte 

A. 4 puncte: 1 punct pentru fiecare răspuns corect 

1. d  

2. c  

3. c  

4. c  

 

B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect 

 

8  7  4  2  1  5  6  3  

 

C.  12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe 

1. Menționarea a trei elemente ale spațiului asupra căruia acționează ploaia: frunzele pal-

mierilor/palmierii; pietriș/aleile cu pietriș; valurile mării/marea; monumental eroilor.    

 3 p. (1 p. + 1 p. + 1 p.)   

 Orice altă variantă de răspuns: 0 p.  

 

2. Precizarea aspectului sugerat: atitudinea nesociabilă; tendința de izolare; dezinteresul față de 

ceilalți etc.:           3 p.  

Oricealtăvariantă de răspuns: 0 p.  

 

3. Ilustrarea unei trăsături a lui George, prin raportarea la comportamentul acestuia după re-

venirea soției sale: dezinteres, egoism etc.  

Explicare clară și concisă:      3 p.  

Explicare ezitantă, tendința de comentare a citatului folosit: 2 p.  

Încercarea de a explica, simpla notare a motivului:   1 p.  

Lipsa răspunsului sau răspuns greșit:     0 p.  
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4. Explicarea, în cel mult 10 rânduri, a punctului de vedere referitor la imaginea hotelierului: 

hotelierul este un om care acordă atenție fiecărui turist, este implicat etc. 

        Explicație clară și nuanțată:       3 p.  

Explicație ezitantă, tendința de comentare a secvențelor:       1 p.  

Lipsa răspunsului sau răspuns greșit:     0 p.  

D. 10 puncte 

Numerotarea rândurilor:          1 p.  

Formularea propriei perspective asupra similitudinilor dintre americancă și pisică din ploaie: 

             2 p.  

Susținerea nuanțată a perspectivei:         4 p. 

Susținere ezitantă:           2 p. 

Încercare de susținere:          1 p.  

Respectarea caracteristicilor unei scrisori:        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.  

 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                           20 de puncte 

A. 8 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 

 

1. Menționarea a două dintre motivele care pot duce la interzicerea publicării unor 

materiale de către elevi: materialele aduc atingere securității naționale; materialele aduc 

atingere ordinii publice; materialele aduc atingere drepturilor și libertăților cetățenești; 

materialele constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii 

             

            2 puncte (1 p. + 1 p.) pentru răspunsul inclus în enunț 

1 punct (0,5 p. + 0,5 p.) pentru răspunsul neinclus în enunț 

0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 

2. Formularea, într-un enunț, a definiției comunității școlare, valorificând textul dat, de 

exemplu: comunitatea școlară este alcătuită din elevii și personalul unității de învățământ 

 

            2 puncte (1 p. + 1 p.) pentru răspunsul inclus în enunț 

1 punct  (0,5 p. + 0,5 p.) pentru răspunsul neinclus în enunț 

0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 

3. Precizarea unei condiții care poate limita exercitarea dreptului la reuniune a elevilor: în 

condițiile în care legea impune aceasta sau când limitările sunt necesare 

             

            2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț 

1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț 

0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 
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4. Ilustrarea, cu două exemple din experiența concurentului, a ceea ce presupune res-

pectarea imaginii, demnității și personalității proprii a elevului 

             

            2 puncte pentru ilustrarea, cu două exemple, a aspectului precizat (1 p. + 1 p.)  

0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 

 

 

B. (12 puncte)  

1 punct pentru numerotarea rândurilor 

6 puncte pentru prezentarea viziunii: clar, nuanțat: 6 p.; ezitant, schematic: 3 p.; încercare 

de prezentare: 1 p.  

1 punct pentru valorificarea fragmentului dat 

1 punct pentru valorificare experienței de elev 

1 punct pentru adaptarea discursului la context (interogații, pauze etc.)  

1 punct pentru coerența și corectitudinea exprimării 

1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație 

 

SUBIECTUL al III-lea____________________________   _____                     10 puncte 

 

1. Precizarea rolului linkurilor din cele două postări, de exemplu: informarea cu privire la 

lista documentelor necesare pentru eliberarea unui buletin (2 puncte) 

 

Răspuns corect, inclus în enunț:  2 p.  

Răspuns neinclus în enunț:   1 p.   

Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p. 

 

2. Menționarea celor două avantaje pe care le are posesia unui buletin, așa cum reiese din cele 

două postări, de exemplu: ,,să te plimbi în afara țării, să dai examenul pentru permi-sul de 

conducere, să te înscrii la liceu sau la facultate sau să-ți exerciți dreptul la vot”(2 puncte)  

 

Răspuns corect, inclus în enunț:  2 p.  

Răspuns neinclus în enunț:   1 p.   

Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p. 

 

3. Explicarea scopului campaniei la care se face referire în cea de-a doua postare, valori-ficând 

informațiile din cadrul acesteia, de exemplu: exercitarea dreptului de vot-campanie 

electorală- (2 puncte) 

  

Răspuns clar, nuanțat:   2 p.  

Răspuns ezitant:    1 p.   

Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p. 
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4. Prezentarea, în cel mult 10 rânduri, a relației dintre mesajul verbal din cele două postări și 

fotografiile care le însoțesc: (4puncte) 

 

 1 punct pentru numerotarea rândurilor 

3 puncte pentru prezentare clară, nuanțată 

1 punct pentru prezentare lacunară 

0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 
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