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OLIMPIADA DE LECTURĂ LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ 
etapa judeţeană 

Secțiunea liceu – lector avansat, 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 cerințelor în care limita maximă de rânduri este precizată, nu se vor lua în considerare rândurile 
excedentare. 

 
SUBIECTUL I                                                                                                                                      30 puncte  
A. 4 puncte: 1 punct pentru fiecare răspuns corect 
1. b 
2. c 
3. d 
4. b 
 
B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect 
 

3 6 1 7 2 4 8 5 

 
C. 12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe 
 
1. Menţionarea a trei domenii asupra cărora Knight ar deţine controlul, dacă ar citi almanahul: bursa, politica, 
imobiliarele, transporturile, etc. 
2 puncte pentru răspunsul corect; 
1 punct pentru formularea răspunsului sub formă de enunț. 
 
2. Precizarea unei trăsături a cuplului de tineri, aşa cum reiese din fragmentul dat: secvenţa de text 
sugerează sentimentul sincer de dragoste, ce caracterizează acest cuplu, tendinţa ludică, compatibilitatea 
tinerilor, etc.  
2 puncte pentru răspunsul corect; 
1 punct pentru formularea răspunsului sub formă de enunț. 
 
3. Ilustrarea unei trăsături a lui Knight, prin raportare la reacţia acestuia din momentul în care află că ar 
deţine almanahul din 1990: ambiţia, dorinţa de glorie, de parvenire. 
2 puncte pentru răspunsul corect; 
1 punct pentru formularea răspunsului sub formă de enunț. 
 
4. Explicarea dilemei în care se află cuplul, aşa cum reiese din secvenţa dată: să cedeze sau nu tentaţiei de 
a cunoaşte dinainte viitorul. Cunoaşterea viitorului poate avea beneficii (bani, succes, fericire), dar poate 
conţine şi informaţii care le-ar putea ruina viaţa (divorţul, moartea) . 
Explicare clară și nuanțată: 3 p; explicare ezitantă, tendința de reformulare a ideilor: 2 p.; încadrarea în limita 
de rânduri: 1 p. ; lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p. 
 
D. 10 puncte 
Numerotarea rândurilor: 1 p. 
Explicarea convingătoare: 8 p.; explicare ezitantă: 4: p.; încercare de explicare: 1 p. 
Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 1p. 
 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                          20 puncte  
A. 10 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 
1. Menţionarea a două aspecte asupra cărora ar trebui să se informeze consumatorul, la achiziţionarea unor 
produse online: principalele caracteristici ale produselor şi serviciilor, preţul total al produselor şi serviciilor, 
dreptul de retragere din contract. 
Răspuns corect, inclus în enunț: 2 p. 
Răspunsul corect, neinclus în enunț: 1 p. 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p. 
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2. Precizarea dreptului consumatorului, în cazul în care comerciantul nu a furnizat în mod clar informaţii 
despre dreptul de retragere din contract: perioada în care consumatorul poate returna produsul se 
prelungeşte la un an. 
Răspunsul corect, inclus în enunț: 2 p. 
Răspunsul corect, neinclus în enunț: 1 p. 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p. 
 
3. Explicarea motivului pentru care consumatorul ar trebui să tipărească la imprimantă comanda şi clauzele 
şi condiţiile ce apar pe site la monetul cumpărării: situaţia în care, ulterior, consumatorul ar avea de rezolvat 
o dispută cu comerciantul. 
Răspunsul corect, inclus în enunț: 2 p. 
Răspunsul corect, neinclus în enunț: 1 p. 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p. 
 
4. Precizarea  a  două produse în cazul cărora nu este aplicabil dreptul de retragere din contract: produse 
susceptibile de a se deteriora, de a expira, produse sigilate, produse executate la comanda consumatorului, 
etc.  
Răspunsul corect inclus în enunț: 1p.+ 1p. 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p. 
 
5. Menţionarea componenţei preţului total, afişat pe site: preţul produsului sau serviciului, taxa pe valoare 
adăugată, taxele de livrare, eventualele costuri suplimentare. 
Răspunsul corect, inclus în enunț: 2 p. 
Răspunsul corect, neinclus în enunț: 1 p. 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p. 
 
B. (10 puncte) 
Numerotarea rândurilor: 1 p. 
Motivarea răspunsului: nuanțat, persuasiv: 6 p.; ezitant, cu tendință de persuadare: 3 p.; încercare de 
motivare: 1p. 
Coerența și corectitudinea exprimării: în totalitate: 2 p.; parțial: 1 p. 
Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 1 p. 
 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                         10 puncte  
1. Precizarea evenimentului: Ziua Mondială a Apei, 22 martie. 
2 puncte (1 p. + 1 p.) pentru răspunsul inclus în enunţ 
1 punct (0,5 p. + 0,5 p.) pentru răspunsul neinclus în enunţ  
 0 puncte pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului 
 
2. Comentariul reprezentării grafice; de exemplu: Natura şi rezervele de apă ale pământului trebuie protejate, 
deoarece este devărata casă a omului, îi oferă acestuia adăpost şi protecţie.  
2 puncte pentru răspunsul inclus în enunţ  
1 punct pentru răspunsul neinclus în enunţ  
0 puncte pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului 
 
3. Explicarea semnificaţiei mesajului; de exemplu: legătura strânsă dintre om şi natură; natura întreţine viaţa, 
este sursă de inspiraţie şi mijloc de cunoaştere; asigură sănătatea sufletului şi a trupului etc.   
2 puncte pentru răspunsul inclus în enunţ  
1 punct pentru răspunsul neinclus în enunţ  
0 puncte pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului 
  
4. Prezentarea mesajului; spre exemplu: conectarea copilului la ritmurile eterne ale naturii; evadarea din 
sine, sentimentul libertăţii asociat cu elemente esenţiale: pământ, simbol al fiinţei, al încrederii şi al stabilităţii, 
cer, sugerând transcendenţa şi sacralitatea, apă, semnificând puritate, regenerare, viaţă etc. 
1 punct pentru numerotarea rândurilor 
3 puncte pentru prezentare clară, nuanţată / 1 punct pentru prezentare lacunară 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greşit 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p. 
 


