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OLIMPIADA DE LECTURĂ LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ-LAV 

etapa județeană, 24 martie 2018 
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. c  
3. b  
4. a 
  
B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect 
 

4 6 3 2 7 8 1 5 

 
 C. 12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare dintre cerințe  
1. Precizarea aspectelor pe care psihiatrul ar vrea să se știe despre fată: de ce cutreieră pădurile, se uită la 
păsări și colecționează fluturi.  

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 trei cadouri lăsate la poarta lui Montag: un buchețel de flori târzii, o mână de castane, 
frunze lipite pe o hârtie albă. (1 p. + 1 p. + 1 p.)  
 
3. Explicarea diferenței dintre cele două maniere de a percepe sociabilitatea, de exemplu: pe de o parte, fata 
o percepe ca o relaționare cu ceilalți prin comunicare, prin discutarea cu alții despre diverse subiecte, în timp 
ce alții o percep drept o simplă adunare a mai multor persoane într-un loc fără a-i încuraja să-și 
împărtășească trăirile etc. 
 
1 punct pentru numerotarea rândurilor  
2 puncte pentru prezentare clară, nuanțată  
1 punct pentru încercarea de a formula o explicație  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit  
 
4. Prezentarea semnificației afirmației, de exemplu – comunicare golită de sens etc.  
1 punct pentru numerotarea rândurilor  
2 puncte pentru prezentare clară, nuanțată a secvenței  
1 punct pentru prezentarea ezitantă  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit  
 
D.  
2 puncte pentru exprimarea poziției prin raportare la una din afirmațiile date  
6 puncte pentru susținerea poziției prin două argumente, astfel: câte un punct pentru formularea fiecărui 
argument (1 p. + 1 p.) și câte două punct pentru dezvoltarea acestora, valorificând textul: 2 p. pentru 
dezvoltarea nuanțată, 1 p. pentru încercarea de dezvoltare (2 p. + 2 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, nerespectarea relației paragraf – aspect vizat și a datei precizate prin cerință 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. Notarea a două operații prealabile înscrierii unui text în concurs: realizarea unui singur cont, completarea 
datelor personale, scrise cu diacritice; 
                         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. Precizarea, în enunţ/ enunţuri, a categoriei de tineri căreia i se adresează şi a modului în care se 
desemnează semifinalistele. Exemplu: Concursul se adresează liceenilor, iar finalistele sunt desemnate de 
un juriu la sfârşitul fiecărei săptămâni.  
                          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  
3. Menţionarea celor două modalităţi prin care un participant la concurs poate obţine dreptul de a înscrie mai 
multe creații creaţii suplimentare: postarea unui anunţ pe pagina de Facebook despre începerea LicArt şi  
postarea de afişe în liceu sau  organizarea unei prezentări despre LicArt în liceu etc. 
                          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  
4. Explicarea modului în care se realizează jurizarea finală: menţionarea şi detalierea celor trei etape.   
                          2 p. pentru explicaţie completă 
                          1 p. pentru explicaţie ezitantă, incompletă: 
                          0 puncte pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului  
 
B. (12 puncte)  
                           1 punct pentru numerotarea rândurilor  
                           2 puncte pentru formularea răspunsului 
                           6 puncte pentru motivarea răspunsului: clar, nuanţat: 6 p.; ezitant, schematic: 3 p.;   
                              încercare de prezentare: 1 p.  
                           2 puncte pentru coerenţa şi corectitudinea exprimării: în totalitate: 2 p.; parţial: 1p.  
                           1 punct pentru respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie  
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                  10 puncte  
 
1.  Precizarea numelui instituţiei care organizează concursul adresat elevilor şi unde poate fi vizualizat 
regulamentul acestuia: Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj/ Secţia pentru Copii a  Bibliotecii 
Judeţene „Octavian Goga” Cluj; pagina web a bibliotecii -www.bjc.ro – şi pe blogul copiilor-  http: 
//www.bjc.ro/serendipity/ . 
                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.Menţionarea titlului activităţii culturale derulate sub egida Zilei Internaţionale a Poeziei  şi a ediţiei: 
Concursul de poezie online, , ediţia a VII-a. 
                 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 registrului cromatic în care a fost realizat afișul 
                 2 puncte pentru răspuns nuanțat, coerent, inclus în enunț  
                 1 punct pentru răspuns neinclus în enunţ  
                 0 puncte pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului  
4. Prezentarea mesajului, prin valorificarea relației dintre imagini și informațiile conținute de afiș: 
                  1 punct pentru numerotarea rândurilor 
                  3 puncte pentru prezentare clară, nuanţată 
                  1 punct pentru prezentare lacunară 
                  0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greşit 


