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OLIMPIADA DE LECTURĂ LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ – LAV 

Nivelul 1 – 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 de puncte 

A. 2 puncte: 0,5 punct pentru fiecare răspuns corect 
1. c 

2. c 

3. b 

4. a 

 

B. 4 puncte: 0,5 punct pentru fiecare idee plasată corect 
 

8 3 4 2 7 1 5 6 

 

C. 12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare dintre cerințe 
1. Precizarea semnificației sintagmei: „(Zuleiha) deschide ochiiˮ: ea conștientizează 

că, în ciuda contextului în care se află, doctorul Leibe este un om în adevăratul sens 

al cuvântului. 

 3 puncte - pentru răspunsul corect sub formă de enunț; 

 2 puncte - în cazul în care răspunsul corect nu este formulat sub forma unui 

enunț; 

 0 puncte – pentru lipsa răspunsului sau pentru un răspuns greșit. 

 

2. Menționarea a două trăsături ale personajului feminin Zuleiha, care rezultă din 

comportamentul ei față de domnul doctor Leibe; de exemplu: devotată, 

respectuoasă, supusă, recunoscătoare ș.a. 

 3 puncte (1,5 p+1,5 p) - pentru răspuns corect, sub formă de enunț; 

 2 puncte (1p+1p) -  în cazul în care răspunsul corect nu este formulat sub 

forma unui enunț; 

 0 puncte – pentru lipsa răspunsului sau pentru răspuns greșit. 

 

3. Explicarea motivului pentru care Zuleiha se simte destoinică: ea se simte destoinică, 

deoarece știa că are ochi bun și mână sigură la vânătoare, reușind să-și îndeplinească 

cu prisosință și sarcinile în calitate de infirmieră. 

 3puncte- pentru explicația clară, convingătoare; 

 2 puncte – pentru explicația ezitantă; 

 1 punct – pentru încercarea de a formula un răspuns; 

 0 puncte – pentru lipsa răspunsului sau a răspunsului greșit. 
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4. Prezentarea unei asemănări și a unei deosebiri în raport cu un alt personaj feminin 

din literatură: 

 1 punct (0,5p+0,5p) - pentru numirea unei asemănări și a unei deosebiri în 

raport cu un alt personaj feminin din literatură +2 puncte – pentru prezentare 

clară, nuanțată a unei asemănări și a unei deosebiri (1p+1p) / 1 punct 
(0,5p+0,5p) – pentru prezentarea ezitantă a unei asemănări și a unei 

deosebiri; 

 0 puncte – pentru lipsa răspunsului sau pentru răspuns greșit. 

 

D. 12 puncte 
 2 puncte – pentru exprimarea punctului de vedere; 
 8 puncte – pentru justificarea alegerii prin două argumente, astfel: câte 1 

punct pentru enunțarea fiecărui argument (1p+1p) și câte 3 puncte pentru 

dezvoltarea acestora: 3 p pentru dezvoltare nuanțată, 1 p pentru încercarea 

de dezvoltare (3p+3p); 
 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 contextului precizat prin cerință vor fi 
penalizate cu 2 puncte. 

 

SUBIECTUL al II -lea                                                                                          20 de puncte 

A. 8 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 
1. Menționarea răspunsului: „Gender and War in Twentieth – Century Eastern 

Europeˮ, Editura Indiana University Press, 2006. 

 2 puncte (1p+1p) – pentru răspunsul inclus în enunț; 

 1 punct (0,5p+0,5p) – pentru răspunsul neinclus în enunț; 

 0 puncte – pentru răspuns greșit sau pentru lipsa răspunsului. 

 

2. Precizarea celor două nume feminine care au controlat, de-a lungul istoriei, conflicte 

militare: regina Christina a Suediei și regina Elizabeta I a Angliei. 

 2 puncte – pentru răspunsul complet, inclus în enunț 

 1 punct – pentru răspunsul incomplet sau neinclus în enunț 

 0 puncte – pentru răspuns greșit sau pentru lipsa răspunsului. 

 

3. Explicarea, în enunț, a modului în care este perceput războiul de către cei din 

generații diferite: cei care au trăit în perioada comunistă – percep pragmatic, iar 

generațiile mai tinere – intens / profund. 

 2 puncte – pentru răspuns convingător, inclus în enunț; 

 1 punct – pentru răspuns ezitant, neinclus în enunț; 

 0 puncte – pentru răspuns greșit sau pentru lipsa acestuia. 

 

4. Prezentarea semnificației secvenței selectate: 

 2 puncte – pentru explicație convingătoare și nuanțată; 

 1 punct – pentru explicație ezitantă, incompletă; 
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 0 puncte – pentru răspuns greșit sau pentru lipsa răspunsului. 

 

B. 12 puncte  
 1 punct – pentru numerotarea rândurilor; 

 2 puncte - pentru formularea răspunsului; 

 6 puncte – pentru motivarea răspunsului: clar, nuanțat – 6p; ezitant, 

schematic: 3p; încercare de prezentare: 1p;  

 2 puncte – pentru coerența și corectitudinea exprimării: în totalitate: 2 p; 

parțial: 1p. 

 1 punct – pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație. 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                         10 puncte 

1. 1. Precizarea numelor celor trei invitați speciali ai concertului caritabil „Uniți prin 

muzicăˮ: Kirill Maximov, Nikita Gerkusov, Ion Storojenco. 

 2 puncte – pentru răspunsul inclus în enunț; 

 1 punct – pentru răspuns parțial / neinclus în enunț; 

 0 puncte – pentru răspuns greșit sau pentru lipsa acestuia. 

 

2. Explicarea semnificației reprezentării grafice a viorii; de exemplu: vioara este 

instrumentul muzical apt de a reuni, prin cântec, oameni de naționalități, religii, etnii 

ș.a. diferite / vioara este struna ce cântă suferința semenilor etc. 

 2 puncte – pentru răspunsul nuanțat, inclus în enunț; 

 1 punct – pentru răspunsul ezitant, neinclus în enunț; 

 0 puncte – pentru răspuns greșit sau pentru lipsa răspunsului. 

 

3. Selectarea a două sigle care ajută la promovarea evenimentului; de exemplu: TVR 

Cluj, Radio România Cluj ș.a. 

 2 puncte – pentru răspunsul în care sunt menționate cele două sigle, în 

enunț; 

 1 punct – pentru răspunsul parțial, neinclus în enunț; 

 0 puncte – pentru răspuns greșit sau pentru absența acestuia. 

 

4. Prezentarea mesajului; de exemplu: imaginea din dreapta afișului oglindește, în 

culori sumbre, ororile războiului, o lume ostilă, context în care concertul caritabil 

„Uniți prin muzicăˮ reușește să aline suferința adusă de acesta, dar și să sprijine 

material societatea civilă afectată etc. Răspunsul trebuie să facă referire la corelația 

dintre imagine și tematica acestui eveniment muzical. 

 1 punct – pentru numerotarea rândurilor; 

 3 puncte – pentru formularea nuanțată a răspunsului; 2 p – pentru prezentare 

ezitantă, fără a intra în profunzimea textului multimodal; 1 p – pentru 

prezentare lacunară, neconvingătoare; 

 0 puncte – pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit. 

 

 


