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OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ - LAV 

etapa județeană, 24 martie 2018 
Secțiunea gimnaziu – lector avansat, nivelul 1 - clasele a V-a și a VI-a 

 
BAREM DE NOTARE  

 

 În cazul subiectelor care presupun încadrarea într-o limită de rânduri, elevilor li s-a cerut să numeroteze 
fiecare rând scris. 

 În cazul cerințelor în care limita de rânduri este precizată, nu se vor lua în considerare rândurile 
excedentare. 

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

4 6 1 7 3 8 2 5 

 
C. 12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe 

1. precizarea subiectului paginii citite de bătrânul înțelept: secretul de a atinge pacea - 2 puncte pentru 
răspunsul corect; 1 punct pentru formularea răspunsului sub formă de enunț. 

2. prezentarea probei propuse de bătrânul înțelept: să se urce pe cea mai de sus creangă a unui copac înalt, 
aflat lângă lacul de la poalele muntelui, pentru a medita timp de nouăzeci și nouă de zile și nopți - 2 puncte 
pentru răspunsul corect;1 punct pentru formularea răspunsului sub formă de enunț. 

3. numirea a două trăsături ale lui Tiwu care sunt evidențiate prin proba la care este supus: se iau în 
considerație răspunsuri care indică încredere, tărie de caracter, curaj, calm etc.: 3 puncte - 1 p. + 1 p. 
pentru numirea fiecărei trăsături; 1 punct pentru formularea răspunsului sub formă de enunț. 

4. explicarea motivului pentru care Tiwu se simte umilit de răspunsul primit la scrisoarea sa: de exemplu: se 
aștepta să primească laude de la mentorul său și se simte jignit de cuvântul scris de acesta, fiind totodată 
indignat de faptul că versurile sale despre sacrificiu și cunoaștere nu i-au fost apreciate etc.; 

Explicare clară și nuanțată: 3 p; explicare ezitantă, tendința de reformulare a ideilor: 2 p.; încercarea 
de a explica: 1 p.; lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p. 

D. 12 puncte 

Numerotarea rândurilor: 1 p.  
Explicarea convingătoare: 8 p.; explicare ezitantă: 4: p.; încercare de explicare: 1 p. Exprimare coerentă, 
clară, nuanțată: în totalitate: 2 p.; parțial: 1 p. 
Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 1p. 
 

SUBIECTUL al II-lea                                                                   20 de puncte      
A. 8 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 

1. Precizarea recordului în ceea ce privește înălțimea copacilor din Parcul Naţional Redwood – 115,72 metri. 
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. Notarea a două dintre numele exemplarelor din specia sequoia descoperite în 2006: Helios, Icarus, 
Daedalus.  

Răspuns corect, inclus în enunț: 1 p + 1p. 
Răspunsul corect, neinclus în enunț: 1 p.  
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p. 

 

3. Menționarea anului în care Societatea National Geographic a organizat prima expediție în pădurile din 
California: 1963. 

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

 

4. Explicarea motivului pentru care copacii sequoia ajung la înălțimi incredibile: clima foarte blândă din 
California, unde este cald şi plouă abundent. 

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

B. (12 puncte)  
 
Numerotarea rândurilor: 1 p.  
Notarea răspunsului: 2 p.  
Motivarea răspunsului: nuanțat, persuasiv: 6 p.; ezitant, cu tendință de persuadare: 3 p.; încercare de 
motivare: 1 p.  
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 partenerilor  Programului RoRec: Inspectoratul Școlar Județean și Primăria. 
 
Răspuns corect, inclus în enunț: 2 p.  
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p. 
 

2. Menționarea unui site care promovează campania de reciclare: www.rorec.ro/ 
www.facebook.com/patruladereciclare. 
 
Răspuns corect, inclus în enunț: 2 p.  
Răspuns neinclus în enunț: 1p. 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p. 

 
3. Explică semnificația îndemnului „Ajută-ne să păstrăm curățenia în comunitatea ta!” (implicarea în 

acțiuni ecologice legate de propria comunitate etc.) 
Răspuns corect, inclus în enunț: 2 p.  
Răspuns neinclus în enunț: 1p. 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p. 
 
 

4. Prezentarea relației dintre denumirea campaniei și desenul de pe afiș: oferă, prin simboluri și text, 
informații succinte, clare, despre necesitatea și importanța campaniei, despre semnificația 
simbolurilor folosite etc.  
 
Numerotarea rândurilor: 1 p.  
Prezentare clară, nuanțată: 3 p.;  
Prezentare ezitantă: 1 p.  
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p. 

http://www.rorec.ro/
http://www.facebook.com/patruladereciclare

