
OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

ETAPA JUDEŢEANĂ 

CLASA a VII-a 

BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE 

 

SUBIECTUL I – Lectura  -  50 de puncte 

a. Înţelegerea textului ficţional / nonficţional – 12 puncte 

1. Precizarea  rolului figurilor de stil în conturarea atmosferei de mister din textul epic citat: 6 puncte (3 p. + 3 

p.)/explicarea neconvingătoare, ezitantă, cu simplă referire la procedeele artistice -  4 p. (2 p. + 2 p.); răspuns 

eronat sau omiterea răspunsului – 0 p.; 

2. Identificarea a  două particularități ale modului în care este percepută dimensiunea spaţială,  prin referire 

comparativă la secvențe din ambele texte propuse: 6 puncte/prezentarea ezitantă, realizată prin abordare 

comparativă simplistă - 4 p.; prezentarea detaliată a două trăsături, dar prin referire la un singur text- 3 p.; 

simpla numire a trăsăturilor - 1 p. + 1 p/simpla încercare de prezentare a dimensiunii spațiale – 1 p.; 

 

b. Scrierea despre textul ficţional/nonficţional – 30 de puncte 

- Prezentarea nuanţată a poveștii bibliotecii/a semnificaţiilor/ prezentare parţial nuanţată/ formulare confuză, 

schematică – 10 p/ 6p /3p; 

- Exemplificarea cu secvențe adecvate din text/ exemplificarea parţială, lipsită de originalitate, cu referiri 

sporadice la text / explicaţii sumare, fără exemplificări – 8 p / 4p / 2p 

- Evidențierea relației dintre importanța bibliotecii pentru cultură și valoarea lecturii pentru cititori /prezentare 

parţială, ezitantă/referiri sporadice la text /divagaţii, improvizaţii- 12 p / 6 p/3 p/1 p 
 

REDACTAREA răspunsului la punctul b ( 8 puncte)   

Unitatea compoziţiei: 1p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul: 2p; coerenţa textului: 1p; ortografie: 1p 

(0-1 greşeli – 1p; peste 2 greşeli – 0p); punctuaţia: 1p (0-1 greşeli – 1p; peste 2 greşeli – 0p); aşezare în pagină: 

1p; respectarea numărului minim de cuvinte: 1p 

 

SUBIECTUL al II-lea – Practica raţională şi funcţională a limbii  - 10 puncte 

Exprimarea unei opinii argumentate despre despre fascinația bibliotecii asupra cititorului neinițiat în cele două 

texte, având în vedere semnificația citatului dat: 10 puncte (susţinerea argumentată prin exemplificări, 

explicaţii, comparaţii etc.: 6 p.; susţinerea fără exemplificări, explicaţii, comparaţii etc.: 4 p.; încercarea de 

argumentare, improvizaţii: 1 p.). 

 

SUBIECTUL al III- lea – Elemente de construcţie a comunicării -  50 de puncte 

1. Transcrierea corectă a cuvintelor la care numărul de litere nu coincide cu numărul de sunete - (1px5)  

5 puncte  
2. Explicarea rolului utilizării virgulelor în contextul dat -        5 puncte 

3. Selectarea conform cerinței a celor cinci cuvinte -      (1px5) 5 puncte  

4. Precizarea sinonimelor pentru cuvintele subliniate -                (1px5) 5 puncte  

5. Utilizarea conform cerinței a celor cinci antonime -      (1px5) 5 puncte  

6. Ilustrarea în enunț a unei alte  valori a cuvântului dat:             5 puncte 

7. Precizarea corectă a  părții de vorbire              5 puncte  

8. Utilizarea formei verbale  în condițiile stabilite prin cerință:       5 puncte 

9. Ilustrarea corectă a unei alte valori a  verbului a fi:             5 puncte  

10. Precizarea corectă a valorilor morfologice ale cuvintelor date:     (1px5) 5 puncte  

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total – 120 de puncte 


