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OLIMPIADA DE LECTURĂ LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ-LAV  

etapa judeţeană, 29 ianuarie 2017 
Secțiunea gimnaziu – lector avansat, 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. 2 puncte: 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect 
1. c 
2. d 
3. b 
4. a 
 
B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect 
 

6 4 5 8 7 1 2 3 
 
C.  12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe 
1. Precizarea unui motiv pentru care Max îşi doreşte un costum, de exemplu: pentru că îi vedea pe alții că 
poartă costume                        

3 puncte pentru răspunsul corect și complet, sub formă de enunț;  
2 puncte în cazul în care răspunsul, corect și complet, nu este formulat sub forma unui enunț;  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 
 

2. Menționarea a două caracteristici ale pachetului adus de poştaş, de exemplu: Pachetul avea forma unei 
cutii lungi şi cam plate. Era înfăşurat în hârtie groasă şi maronie de ambalaj. Era legat cu sfoară roşie.  etc.       

1 punct pentru formularea răspunsului sub formă de enunț 
2 puncte (1 p. + 1 p.) pentru menționarea celor două caracteristici;  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 

 
3. Explicarea motivului pentru care Tata Nix refuză să poarte costumul, de exemplu: este un costum prea 
fistichiu pentru un funcţionar serios de la bancă; se consideră prea mare să port un costum galben-ca-
muştarul etc.                                          

1 punct pentru formularea răspunsului sub formă de enunț/enunțuri 
2 puncte pentru explicarea clară și nuanțată; 1 punct pentru explicare ezitantă, schematism;  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 
 

4. Prezentarea semnificaţiei fragmentului dat; de exemplu: secvența prezintă bucuria lui Max etc. 
1 punct pentru numerotarea rândurilor  
2 puncte pentru prezentare clară, nuanțată; 1 punct pentru prezentarea ezitantă, lacunară;  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 
 

D. 12 puncte 
1 punct pentru formularea clară a ideii ce urmează a fi evidențiate 
6 puncte pentru evidențierea curajului lui Max: clar, coerent: 6 p.; ezitant: 3 p.; încercare de evidențiere: 1 p. 
3 puncte pentru adaptarea la situația de comunicare (comunicare orală, receptorii sunt colegi, utilizarea unr 
mărci lexico-gramaticale ale subiectivității): 1p. + 1 p. + 1 p. 
1 punct pentru respectarea normelor de exprimare, de ortografie și de punctuație  
1 punct pentru numerotarea rândurilor  
Notă. Tendința de comentare a textului, folosirea nejustificată a conceptelor de teorie literară, a 
jargonului critic vor fi penalizate cu 2 puncte. 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                20 de puncte 
A. 8 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 
1. Precizarea motivului pentru care al patrulea joc din seria Mass Effect poartă numele Andromeda: acțiunea 
are loc în galaxia Andromeda  

2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț; 1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț; 0 puncte 
pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 
2. Menționarea denumirii jocului care nu aparține unei serii: Horizon Zero Dawn 

 2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț; 1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț; 0 puncte 
pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 
 

3. Explicarea semnificației afirmației date, de exemplu: succesul seriei jocurilor Halo s-a reflectat în plan 
financiar și a adus profit diviziei de jocuri a firmei Microsoft 

2 puncte pentru explicația clară, coerentă;1 punct pentru explicația ezitantă; 0 puncte pentru răspuns 
greșit sau lipsa răspunsului 

 
4. Prezentarea unei asemănări între conținutul cele două jocuri, de exemplu: personajele sunt personaje din 
benzi desenate sau filme/supereroi 

2 puncte pentru prezentare clară, nuanțată; 1 punct pentru prezentarea ezitantă, lacunară; 0 puncte 
pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 
 

B. (12 puncte) 
1 punct pentru numerotarea rândurilor 
2 punct pentru precizarea afirmației asumate 
6 puncte pentru cele susținerea punctului de vedere: 6 punct susținerea convingătoare, prin exemplificare, 
explicație etc.; 3 punct pentru ezitare în susținere;1 punct pentru încercarea susținerii punctului de vedere 
2 punct pentru coerența și corectitudinea exprimării: în totalitate: 2 p.; parțial: 1 p. 
1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                         10 puncte 
1. Precizarea scopului pe care îl are site-ul, de exemplu: direcționează cititorul spre pagina în care va găsi 
informații despre muzeu etc. 

2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț; 1 punct  pentru răspunsul neinclus în enunț; 0 puncte 
pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 
2. Menționarea zilelor în care este închis muzeul: joi, vineri, 1 şi 2 ianuarie, prima şi a doua zi de Paşte, 
prima şi a doua zi de Rusalii, 1 Mai, 15 august, 30 noiembrie, 1, 25 şi 26 decembrie 

2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț; 1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț; 0 puncte 
pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 
3. Notarea numelui unui alt muzeu: Muzeul Naţional de Artă al României 

2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț; 1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț; 0 puncte 
pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 
4. Explicarea relației dintre mesajul verbal și elementele componente ale paginii de internet. 

1 punct pentru numerotarea rândurilor 
3 puncte pentru prezentare clară, nuanțată; 1 punct pentru prezentarea ezitantă, lacunară; 0 puncte 
pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 


