
OLIMPIADA DE LECTURĂ LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ-LAV 
Secțiunea liceu – nivelul 2 – 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 I                                                                                           30 de puncte  
 

A. 2 puncte: 0,5 pentru fiecare răspuns corect 
1. c 
2. b 
3. d 
4. a 

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

 
7 4 2 8 1 3 5 6 

 
 

C. 12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare dintre cerințe 
1. Precizarea motivului pentru care Chris vrea să-l învingă pe Axel în cadrul competiției 

sportive: pentru a-și lua revanșa în urma umilinței resimțite în momentul în care publicul a 
preferat interpretarea australianului, datorită spiritului său competitiv. 

3 puncte pentru răspunsul corect, sub formă de enunț; 
2 puncte în cazul în care răspunsul corect nu este formulat sub formă de enunț; 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit. 
 

2. Menționarea a trei trăsături morale ale personajului ce rezultă din atitudinea sa față de 
competiție și față de Axel: ambițios, competitiv, perseverent, insensibil, răzbunător etc. 

3 puncte pentru indicarea celor trei trăsături morale, sub formă de enunț; 
2 puncte pentru indicarea a două trăsături morale, sub formă de enunț; 
1 punct pentru indicarea unei trăsături morale, sub formă de enunț; 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit. 

 
3. Explicarea semnificațiilor dansului bucuriei executat de Chris: descătușare/defulare, 

satisfacția că a scăpat nepedepsit, gustul victoriei etc. 
3 puncte pentru explicarea clară, convingătoare; 
2 puncte pentru explicația ezitantă; 
1 punct pentru încercarea de a formula o explicație; 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit. 
 



4. Interpretarea corectă a observației lui Paul Brown: coincidența inițialelor numelor, 
corespondența dintre destinele personajelor nuvelei și cele biblice, interpretarea episodului 
biblic prin prisma evoluției personajelor din textul suport,identificarea unor trăsături morale 
specifice fiecărui personaj etc.  

3 puncte pentru explicarea clară, convingătoare; 
2 puncte pentru explicația ezitantă; 
1 punct pentru încercarea de a formula o explicație; 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit. 

 
D. 12 puncte 

2 puncte: 1p - pentru formula de adresare 
  1 p – pentru formula de încheiere 
8 puncte: 3 p – structura (introducere, cuprins, încheiere)  

5 p – conţinut (1 p – adaptarea la eveniment, 1 p – prezenţa factorului 
emoţional, 1 p – mesaj memorabil, 1 p – originalitate, 1 p – adaptarea 
conţinutului la specificul auditoriului 

1 punct – pentru respectarea normelor de exprimare, de ortografie și de punctuație; 
1 punct -  pentru numerotarea rândurilor. 

 
SUBIECTUL AL II-LEA                                                              20 de puncte 

A. 8 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 
1. Menționarea răspunsului: fapt. 

2 puncte (1p+1p) pentru răspunsul inclus în enunț; 
1 punct (0,5p+0,5p) pentru răspunsul neinclus în enunț; 
0 puncte pentru răspunsul greșit sau lipsa răspunsului. 
 

2. Întocmirea unui portret al pianistei: artistă, intelectuală, pozitivă, cultă, competitivă, curioasă, 
sensibilă etc.  

2 puncte pentru întocmirea unui portret în cadrul unor enunțuri; 
1 punct pentru răspunsul incomplet sau neinclus în enunț; 
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului.  

 
3. Explicarea/analiza viziunii Marei Dobrescu asupra problematicii indicate prin intermediul 

citatului ales: supraviețuirea ființelor este condiționată de capacitatea acestora de a înțelege 
mediul înconjurător și de posibilitatea de a se adapta conștient/practic la acesta, existența 
formelor de viață este pusă la încercare de felul în care reușesc să facă față 
tranziției/provocărilor/perioadelor tensionate etc. 
2 puncte pentru răspunsul convingător, inclus în enunț; 
1 punct pentru răspunsul ezitant, neinclus în enunț; 
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului. 
 

4. Prezentarea semnificației răspunsului pianistei: oglinda (simbol al înțelepciunii și al 
cunoașterii sinelui, instrument al autocontemplării, simbol al multiplelor fațete ale sufletului, 



al mobilității și abilității de adaptare) relevă chipuri/stări/atitudini diferite/trăiri/emoții, 
reflectă vârste diferite etc. 

2 puncte pentru explicație convingătoare și nuanțată; 
1 punct pentru explicație ezitantă, incompletă; 
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului.  

 
B (12 puncte) 
1 punct pentru numerotarea rândurilor; 
2 puncte pentru formularea răspunsului; 
6 puncte pentru motivarea răspunsului: clar, nuanțat – 6p; schematic, ezitant – 3p; încercare 
de prezentare – 1p; 
2 puncte pentru coerența și corectitudinea exprimării: în totalitate – 2p; parțial – 1p; 
1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație.  
 
SUBIECTUL AL III-LEA10 puncte 

1. Identificarea corectă a temei textului multimodal dat: muzica, instrumentele muzicale. 
2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț; 
1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț; 
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului. 

 
2. Precizarea pașilor de urmat pentru participarea la concert: identificarea formei în care se va 

derula concertul (online), conectarea la rețeaua de socializare, accesarea linkului.  
2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț; 
1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț; 
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului. 

 
3. Identificarea instrumentelor muzicale sugerate de semnele grafice: pian, clape, tamburină, 

tobe, trompetă. 
2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț; 
1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț; 
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului. 

 
4. Prezentarea mesajului, de exemplu: starea de grație atinsă în timpul unui concert, emoțiile 

răvășitoare resimțite sub imperiul muzicii, stările de vibrație autentică resimțite în sala de 
spectacol etc.  

1 punct pentru numerotarea rândurilor și respectarea limitei de spațiu indicate; 
3 puncte pentru prezentare clară, nuanțată/2 puncte pentru prezentare ezitantă, lipsită 

de profunzime/1 punct pentru prezentare lacunară, neconvingătoare; 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit.  


