OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ
Etapa judeţeană, 5 decembrie 2015
Nivelul 2 – clasele a VII-a şi a VIII-a
BAREM DE NOTARE
În cazul subiectelor care presupun încadrarea într-un număr de rânduri, elevilor li s-a cerut să scrie numărul
total de rânduri la sfârşitul fiecărui exerciţiu.
În cazul în care în cerință a fost precizată existența unei limite de rânduri, textul ce depășește această limită
nu va fi luat în considerare.
SUBIECTUL I
A. 4 puncte: 1 punct pentru fiecare răspuns corect
1. a; 2. c; 3. d; 4. c
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B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect
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* se vor lua în considerare orice răspunsuri logice
C. 12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe
1. Menționarea celor trei aspecte la care se gândeşte Jonas (de exemplu: Jonas se gândeşte că nu este uşor să-şi facă
orele de voluntariat în prezenţa lui Asher pentru că acesta glumeşte, la faptul că libertatea de a alege unde să-şi
petreacă orele de voluntariat este plăcută, îşi aminteşte de zilele în care devenise Optar etc.); pentru răspunsul corect și
complet, sub formă de enunț: 3p (1p.+1p.+1 p.)
În cazul în care răspunsul nu este formulat sub forma unui enunț, candidatul va fi depunctat cu 1punct.
2. Precizarea motivului pentru care Benjamin urma să primească o Însărcinare în domeniul refacerii (de exemplu:
Benjamin lucrase aproape patru ani în Centrul de Refacere, manifestând reale înclinaţii spre acest domeniu): 3p (2p
pentru precizarea motivului; 1p pentru formularea răspunsului sub formă de enunț).
3. Prezentarea deosebirii dintre Benjamin şi Jonas, având în vedere secvenţele date (de exemplu: în cazul lui Benjamin,
înclinaţia manifestată în domeniul recuperării cetăţenilor accidentaţi sau răniţi înseamnă clarificarea drumului pe care
trebuie să-l urmeze, în timp ce Jonas nu ştie ce înclinaţii are etc.); prezentare clară și nuanțată: 2p; prezentare ezitantă,
schematism: 1p; numerotarea rândurilor: 1p.; lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0p.
4. Explicarea motivului pentru care copiii erau puşi să urmeze anumite etape înainte de a trece la alt nivel (de exemplu:
parcurgând anumite etape, copiii se obişnuiau treptat cu libertatea pe care o presupunea trecerea la alt nivel, fiind
controlată evoluţia acestora, în legătură cu responsabilităţile care li se alocau şi care erau din ce în ce mai mari etc.);
explicare clară, nuanțată: 3p; explicare ezitantă, lacunară: 2p; încercarea de a explica: 1p; lipsa răspunsului sau răspuns
greșit: 0p.
D. 10 puncte
Numerotarea rândurilor: 1p.
Exprimarea acordului/dezacordului: 1p.
Motivarea clară, nuanțată a opiniei: 6p.; motivare ezitantă: 3p.; încercare de motivare: 1p.
Coerența și corectitudinea exprimării: 1p.
Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 1p.
Nu se vor puncta tendința de comentare a textului, folosirea nejustificată a conceptelor de teorie literară.
SUBIECTUL al II-lea
20 puncte
A. 10 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect
1. Menţionarea a două categorii de persoane cărora li se adresează Târgul World Education (de exemplu: Târgul se
adresează următoarelor categorii de persoane: părinţi care doresc să ofere copiilor o eduucaţie de calitate, tineri cu
vârsta de peste 18 ani).

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.
2. Notarea denumirii a două dintre cataloagele de care beneficiază participanţii la târg (de exemplu: Participanţii la târg
beneficiază de „Licee de elită din Europa şi America de Nord” şi „Tabere de limbi străine pentru copii şi tineri”).
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.
3. Precizarea celor două locaţii unde se va desfăşura Târgul World Education (de exemplu: Târgul World Education se
va desfăşura în Bucureşti şi Timişoara.)
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. Transcrierea secvenţelor care fac referire la oportunităţile pe care le au participanţii la târg (de exemplu: Secvenţe
care fac referire la oportunităţile pe care le au participanţii la târg: „puteți câștiga o EduTabără în străinătate sau
vouchere valorice”, „veți putea beneficia și de reduceri și discount-uri substanțiale pentru EduTabere în străinătate de
până la 10% din costul programului” 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.
5. Prezentarea relaţiei dintre denumirea secţiunii şi categoriile de persoane cărora li se adresează târgul
Prezentare clară și nuanțată: 2 puncte.
Prezentare ezitantă, schematism: 1p.
Lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p.
B. (10 puncte)
Numerotarea rândurilor: 1p.
Precizarea opțiunii: 1p.
Motivarea opțiunii: nuanțat, persuasiv: 6p.; ezitant, cu tendință de persuadare: 3p.; încercare de motivare: 1p.
Coerența și corectitudinea exprimării: 1p.
Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 1p.
SUBIECTUL al III-lea

10 puncte

1. Notarea organizatorului Târgului Gaudeamus (de exemplu: Organizatorul Târgului Gaudeamus este Radio România.):
2 puncte
Răspuns corect, complet, inclus în enunț: 2p.
Răspuns neinclus în enunț: 1p.
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0p.
2. Menționarea celor două informaţii necesare unei persoane care doreşte să participe la Târgul Gaudeamus (de
exemplu: În afiş se precizează perioada desfăşurării evenimentului – 16-27 septembrie – şi locul acestuia – Parcul
Cişmigiu, intrarea din Bd. Regina Elisabeta): 2 puncte
Răspuns corect, inclus în enunț: 2p (1p+1p).
Răspuns neinclus în enunț: 1p.
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0p.
3. Precizarea unui detaliu din cadrul afișului care sugerează asocierea cu lectura (de exemplu: în partea dreaptă a fetiţei
şi în partea stângă a ursuleţului de pluş se află câte o carte deschisă, fetiţa ţine paginile cu mâna etc.): 2 puncte
Răspuns corect, complet, inclus în enunț 2p.
Răspuns neinclus în enunț 1p.
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0p.

4. Explicarea semnificației asocierii dintre carte şi jucăria de pluş (de exemplu: ţinând cont că târgul de carte se
adresează copiilor de vârstă şcolară, aceştia au atât disponibilitatea de a citi, cât şi de a se juca; cele două obiecte fac
trimitere la universul copiilor cărora li se adresează târgul prezentat etc.): 4 puncte
Numerotarea rândurilor: 1p.
Explicare clară, nuanțată: 3p.
Explicare ezitantă: 1p.
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.

