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MINISTERUL EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE  

OLIMPIADA DE LECTURĂ LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ-LAV  

etapa județeană, 29 ianuarie 2017 

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 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. c 
2. b 
3. d 
4. c 
 
B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect 
 

3 5 6 4 1 8 7 2 

 
C.  12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe 
1. precizarea obiectului pe care intenționează doamna Murry să i-l dăruiască lui Meg de Crăciun: o mașină de 
scris.   

2 p. pentru răspunsul corect 
1 punct pentru formularea răspunsului sub formă de enunț 

 
2. menționarea motivului pentru care Calvin nu are încredere că Meg îl poate ajuta la temă: el este cu trei clase 
mai mare decât Meg 

2 p. pentru răspunsul corect 
1 punct pentru formularea răspunsului sub formă de enunț 

 
3. numirea a două trăsături ale doamnei Murry, care rezultă din discuția cu Calvin: se iau în considerație răspunsuri 
care indică blândețe, înțelegere pentru propriul copil, dorința de a-și susține copiii etc.: 3 p. 

1 p. + 1 p. pentru numirea fiecărei trăsături 
1 punct pentru formularea răspunsului sub formă de enunț 

 
4. explicarea reacției lui Meg, de exemplu: îi place matematica și este obișnuită să găsească soluții rapide la 
probleme, învățate de la tatăl ei, dar suportă cu greu să rezolve problemele doar cu metode tradiționale 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. Notarea semnificației prescurtării ANM: Administrația Națională de Meteorologie 

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

 



 
2. Indicarea perioadei pentru care a fost făcută prognoza meteo: 25 ianuarie – 5 februarie 2017  

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

 
3. Menționarea unei asemănări și a unei deosebiri între temperaturile din Moldova și cele din Muntenia, începând 
cu 28 ianuarie: asemănare – ziua, temperaturile cresc până la 2-4 grade Celsius etc.; deosebire – temperaturile 
minime vor fi cuprinse în medie între -7 și -4 grade în Moldova, respectiv între  -8 și -5 grade în Muntenia etc.  
 Răspunsul corect, inclus în enunț: 1 p. + 1 p.  

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

 
4. Precizarea unui fenomen meteorologic care se va produce în toate zonele geografice indicate, în jurul datei de 
26 ianuarie: se vor produce precipitații slabe, sub formă de ploaie sau de ninsoare  

Răspunsul 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 simbolului folosit pentru opțiunea „Privește”: o pereche de ochelari 
 Răspuns corect, inclus în enunț: 2 p. 

Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  
 
2. Menționarea unui element vizual care are legătură cu tematica proiectului (scrisul de mână al unui copil folosit 
pentru titlul proiectului; simbolurile asociate opțiunilor, culorile etc.): 2 p. 

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

 
3. Explicarea rolului textului scris în centrul paginii (conține informații despre conținutul proiectului): 2 p. 

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

 
4. Prezentarea rolului acestei pagini de pe site-ul proiectului: oferă, prin simboluri și text,  informații succinte, clare, 
despre tematica proiectului, despre conținutul site-ului, 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.  

 


