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OLIMPIADA  NAȚIONALĂ DE LECTURĂ „LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ” 

etapa județeană, 12 martie 2022 

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                  30 de puncte 

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

1. b  

2. a  

3. d  

4. c 

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

2 4 8 6 1 5 7 3 

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

1. Precizarea schimbării ce apare în oraș: schimbarea poartă denumirea de specializare și constă în faptul că 

toate instituțiile dobândesc forma serviciului lor.  

 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 răspuns greșit 

 
 2. Menționarea a două trăsături ale patronului, precizate în text sau deduse din comportamentul său: de 

exemplu,  „un omuleț cu fața smeadă și mustăcioară”, sociabil, dispus să mulțumească orice client etc.  

 3 puncte (1,5 p. + 1 ,5 p.) pentru răspunsul corect, sub formă de enunț  

 2 puncte (1 p. + 1 p.) în cazul în care răspunsul corect nu este formulat sub forma unui enunț  

 0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit  

 

3. Explicarea legăturii dintre aspectul prăvăliei și personalitatea patronului, de exemplu: respectându-se 

principiul specializării, în zilele de marți, joi și sâmbătă, magazinul are forma unui jambon enorm, unde 

patronul își exercită meseria de mezelar, iar în zilele de luni, miercuri și vineri, magazinul are forma unui 

craniu, patronul îndeplinindu-și rolul de negustor de articole funebre etc.  
 3 puncte pentru explicația 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. Prezentarea unei asemănări și a unei deosebiri dintre cele două personaje  
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1 punct (0,5 p. + 0,5 p.) pentru numirea unei asemănări și a unei deosebiri dintre patronul de mezeluri și 

Azrael 

2 puncte pentru prezentare clară, nuanțată a unei asemănări și a unei deosebiri dintre patronul de mezeluri și 

Azrael (1 p. + 1 p.);  

1 punct pentru prezentarea ezitantă a unei asemănări și a unei deosebiri dintre patronul de mezeluri și Azrael 

 (0,5 p. + 0,5 p.)  

0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 

 
 D. 12 puncte  

2 punct pentru exprimarea punctului de vedere  

8 puncte pentru justificarea alegerii prin două argumente, astfel: câte un punct pentru enunțarea fiecărui 

argument (1 p. + 1 p.) și câte trei puncte pentru dezvoltarea acestora: 3 p. pentru dezvoltarea nuanțată, 1 p. 

pentru încercarea de dezvoltare (3 p. + 3 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 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: opinie  

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

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

 0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului  

 

2. Precizarea, în enunț, a schimbării pe care o aduce ediția 2022 a EUPL: în locul premierii unui laureat din 

fiecare ţară participantă, un juriu cu şapte membri europeni va premia, pentru prima oară, un câştigător 

unic al ediţiei, atribuind totodată cinci menţiuni speciale. 

 2 puncte pentru răspunsul complet inclus în enunț  

 1 punct pentru răspunsul incomplet sau neinclus în enunț  

 0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului  

 

3. Explicarea, în enunțuri, a modului prin care impresionează cartea: de exemplu, cartea Ralucăi Nagy 

impresionează tematic (povestind lupta unei tinere femei cu propriul cancer). 

 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. Precizarea titlului primului roman a Ralucăi Nagy: „Un cal într-o mare de lebede” 

 2 p. pentru precizarea corectă a titlului   

 1 p. pentru menționarea 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: 6 p.;ezitant, schematic: 3 p.;încercare de prezentare: 1p.  

2 punct 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 
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1. Precizarea instituției care găzduiește evenimentul „Corpul uman – armonie, estetică şi realism”: 

Universitatea Ovidius din Constanța 

 2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț  

 1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț  

 0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului  

 

2. Explicarea semnificației siglei care reprezintă imaginea Universității din Constanța: profilul care poartă 

însemne romane amintește de poetul Ovidius, nume care este preluat de Universitatea din Constanța etc.  

 2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț  

 1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț  

 0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului  

 

3. Menţionarea scopului afişului prezentat;  de exemplu: expoziție de artă 

 2 puncte pentru formularea răspunsului în enunț 

             1 punct pentru răspuns neinclus în enunţ 

              0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 
4. Prezentarea relației dintre mesajul verbal și cel vizual de pe afiș. Răspunsul trebuie să facă referire la 

corelația dintre temă, imagine și specificul evenimentului promovat, de exemplu: referiri la imaginea 

realizată printr-o tehnică a jocului dintre lumini și umbre, în relație cu titlul evenimentului ce dezvăluie trei 

perspective de interpretare a corpului uman etc.  
 1 punct pentru numerotarea rândurilor și respectarea limitei de spațiu indicate  

 3 puncte pentru prezentare clară, nuanțată/3 puncte pentru prezentare ezitantă, fără a intra în 

profunzimea textului multimodal/ 1 punct pentru prezentare lacunară, neconvingătoare  

 0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 


