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OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ 

etapa locală, 29 ianuarie 2020 

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 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. c    1p 

2. c    1p 

3. b    1p 

4. a    1p 

 

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

 

5 4 6 3 7 8 1 2 

 

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

 

1. Precizarea motivului: să obțină niște bani. 3 p  

Orice altă variantă de răspuns: 0 p. 

 

2. Precizarea motivului pentru care cei doi nemți doresc să devină prizonierii americanilor: 

motivul este să nu fie prinși de armata rusă 3 p.   

Orice altă variantă de răspuns:  0 p. 

 

3. Explicarea, în cel mult 6 rânduri, a motivului pentru care americanii refuză târgul propus de 

nemți: nu vor decât să scape și ei cu viață; nu au ambiții eroice; nu au încredere în cei doi 

nemți etc. 

Explicare clară și concisă: 3 p. 

Explicare ezitantă, simpla notare a motivului: 1 p. 

Lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p. 

 

4. Explicarea, în cel mult 6 rânduri, a motivului pentru care Eddie prezintă moartea lui Buzzer 

într-o ipostază semi-eroică: pentru a-i cinsti memoria; pentru a-i respecta prietenia etc. 

Prezentare clară și nuanțată: 3 p.;  

Explicație ezitantă, tendința de comentare: 1 p. 

Lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p. 
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D. 10 puncte 

Adaptarea la situația de comunicare dată (comunicare orală, amicală): 1 p 

Susținerea convingătoare, prin explicații, exemplificări a fiecărui punct de vedere: 6 p. (3 p. + 

3 p.);  

Susținere ezitantă/lipsa explicațiilor, a exemplificărilor etc.: 2 p. (1 p. + 1 p.);  

Coerența și corectitudinea exprimării: 1 p. 

Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 1p. 

Număr de replici: 1 p. 

 

Nu se va puncta tendința de comentare a textului dat.  

 

SUBIECTUL al II lea 20 de puncte 

 

A (10 puncte): 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

1.Scrierea celor două titluri: Căutarea, '71 

Răspuns corect inclus în enunț: 2 p ( 1p+1p) 

Răspuns neinclus în enunț: 1p (0,50 p+0,50 p) 

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 ezitant: 0 p 

 

3.Precizează un aspect care i se reproșează filmului O călătorie interstelară (Interstelar), de 

exemplu: substituirea succesivă a actorilor, truismele, personajul principal, etc. 

Răspuns corect sub formă de enunț: 2 p 

Răspuns neinclus în enunț: 1 p 

Răspuns greșit: 0 p 

 

4.Menționarea aspectului comun, anul apariției, etc. 

Răspuns inclus în enunț: 2 p 

Răspuns neinclus în enunț: 1 p 

Răspuns greșit sau ezitant: 0 p 

 

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

ani cu aceiași actori. 

Răspuns inclus în enunț: 2 p 

Răspuns neinclus în enunț: 1 p 

Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p 

 

B.(10 puncte) 
Precizarea opțiunii: 1 p 

Motivarea opțiunii: nuanțat, persuasiv: 6 p 

Răspuns ezitant: 3 p 

Coerența și corectitudinea exprimării: 1 p 

Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 1p 

Numerotarea rândurilor: 1 p 
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SUBIECTUL al III –lea   10 de puncte 

 

1.Precizarea corectă scopului:            2p 

Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p 

2.Explicația clară, nuanțată a relației relației dintre titlul afișului și fotografia folosită: 6 p 

Explicarea ezitantă: 3 p 

Încercarea de prezentare: 1 p 

Coerența ideilor: 1 p. 

Numerotarea rândurilor: 1p 

 


