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DIRECȚIA  GENERALĂ    

   ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

 

OLIMPIADA DE LECTURĂ LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ-LAV  
etapa județeană, 5 decembrie 2015 

Secțiunea liceu - lector experimentat, 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. c 
2. b 
3. b 
4. d 
 
B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect 
 

4 8 3 1 2 5 6 7 

 
C.  12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe 
1. Menționarea a trei aspecte fizice ale lui Boo Boo, de exemplu: micuță, trup de băiat, păr aspru etc.  

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 slăbiciunii culinare a lui Lionel – castraveții murați: 3 puncte 

2 puncte pentru precizarea condiției 
1 punct pentru formularea răspunsului sub formă de enunț 

 
3. Explicarea motivul pentru care Sandra se simte scoasă din minți, de exemplu: Lionel e prezent peste tot, 
nu îl observă, iar ea trebuie să fie atentă la ceea ce spune, pentru că băiatul poate transmite părinților săi 
ceea ce aude etc. 

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

3. Prezentarea semnificația din context a afirmațiilor doamnei Boo Boo: face apel la universul imaginar al 
copilului, motivându-l să își asume o atitudine de demnitate, încurajându-l să nu se lase dominat de emoții 
etc. 

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

 
Notă. Nu se vor lua în considerare rândurile excedentare 

 
D. 10 puncte 
Numerotarea rândurilor: 1 p. 
Formularea propriei perspective asupra fugilor de acasă ale  personajului și a semnificației textului: 2 p. 
Susținerea nuanțată a perspectivei: 4 p.; susținere ezitantă: 2 p.; încercare de susținere: 1 p. 
Respectarea caracteristicilor unui text eseistic: 1 p. 
Coerența și corectitudinea exprimării: 1 p. 
Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 1p. 
Notă. Tendința de comentare a textului, folosirea nejustificată a conceptelor de teorie literară, a 
jargonului critic va fi depunctată cu 2 puncte. 
 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                20 de puncte 
A. 10 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 
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1. Menționează două situații în care utilizatorul de Coldrex Honey & Lemon trebuie să se prezinte la medic, 
de exemplu: dacă vreuna dintre reacțiile adverse menționate în prospect devine gravă; dacă apare altă 
reacție adversă decât cele menționate în prospect. 

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. Precizează unei interdicții de utilizare a Coldrex Honey & Lemon, care nu este generată de existența unei 
afecțiuni medicale: nu se administrează copiilor sub 12 ani. 

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

 
3. Notează unei afecțiuni psihologice al cărei tratament nu poate fi combinat cu utilizarea Coldrex Honey & 
Lemon: depresia. 

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  
 
4. Explică în ce constă specificul fiecăruia dintre primele trei secvențe/paragrafe ale fragmentului citat: 
referirea la aspectele generale de utilizare a produsului; descrierea produsului și a calităților sale 
farmaceutice; precizarea interdicțiilor de utilizare a produsului. 

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

 
5. Prezentarea semnificației punctului 5, de exemplu: pune accent asupra condițiilor de manipulare în 
siguranță a produsului, atât pentru utilizator, cât și pentru mediu. 

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. 
Formularea opiniei: 1 p. 
Motivarea răspunsului: nuanțat, persuasiv: 6 p.; ezitant, 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 identitatății profesionale a uneia dintre cele două persoane care semnează pe bancnota, de 
exemplu: guvernatorul băncii naționale, casierul central al băncii naționale. 

Răspuns corect, complet, 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. Precizarea rolului seriei numerice de pe versoul bancnotei, de exemplu: element de identificare unică etc.  
Răspuns corect, inclus în enunț: 2 p. 
Răspuns neinclus în enunț: 1 p.  
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
3. Explicarea semnificației unui element grafic prezent și pe fața și versoul bancnotei: cartea stilizată, ca 
simbol al cunoașterii, pus în relație cu poetul și filozoful Lucian Blaga etc. (2 puncte) 

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

 
4. Prezentarea mesajului transmis de imaginea statuii de pe versoul bancnotei: gânditorul de la Hamangia,  
simbol al reflexivității, în relație cu celelalte elemente simbolice, curcubeul, cartea, Lucian Blaga etc. (4 
puncte) 

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


