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OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

SECȚIUNEA B: LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ 

Etapa locală – 16 februarie 2019 

Secțiunea liceu – lector experimentat, nivelul 3 – 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                                                                                                                   35 de puncte 

 

A. 4 puncte: 1 punct pentru fiecare răspuns correct 

1. c 

2. b 

3. b 

4. c 

 

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

 

3 6 1 5 4 7 2 8 

 

C. 12 puncte: câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect 

 

1. Precizează motivul pentru care avocatul pensionar cere 300 de lei: subiectele propuse 

sunt unice, sunt „rupte” din viață, îi vor asigura succesul. 

3 puncte pentru răspunsul corect și complet, formulat în enunț; 

2 puncte dacă răspunsul este corect și complet, dar nu este formulat în enunț; 

1 punct pentru încercarea de a formula un răspuns; 

0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit. 
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2. Explică, în cel mult 6 rânduri, de ce personajul narator se consideră leneș: se trezește 

târziu, are preocupări banale, doarme, manâncă, scrie foarte puțin, etc. 

3 puncte pentru răspunsul corect și complet, formulat în enunț; 

2 puncte dacă răspunsul este corect și complet, dar nu este formulat în enunț; 

1 punct pentru încercarea de a formula un răspuns; 

0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit. 

 

3. Explică, în cel mult 6 rânduri, de ce personajul narator este acuzat de plagiat: lucrările lui 

seamănă izbitor cu piese celebre ale lui William Shakespeare.  

3 puncte pentru răspunsul corect și complet, formulat în enunț; 

2 puncte dacă răspunsul este corect și complet, dar nu este formulat în enunț; 

1 punct pentru încercarea de a formula un răspuns; 

0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit. 

 

4. Precizează de ce personajul narator merge la tribunal: pentru a verifica veridicitatea 

cazurilor prezentate de avocatul pensionar. 

3 puncte pentru răspunsul corect și complet, formulat în enunț; 

2 puncte dacă răspunsul este corect și complet, dar nu este formulat în enunț; 

1 punct pentru încercarea de a formula un răspuns; 

0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit. 

 

D. 15 puncte 

2 puncte pentru exprimarea poziției prin raportare la afirmația dată; 

8 puncte pentru susținerea poziției prin două argumente, astfel: câte 1 punct pentru 

formularea fiecărui argument (1+1) și câte 3 puncte pentru dezvoltarea acestora (3+3): 6 

puncte pentru dezvoltarea nuanțată; 2 puncte pentru încercarea de dezvoltare; 

2 puncte pentru valorificarea elementelor din text; 

2 punct pentru respectarea normelor de ortografie și punctuație; 

1 punct pentru numerotarea rândurilor. 

Notă: Tendința de comentare a textului, folosirea nejustificată a conceptelor de teorie 

literară, a jargonului critic, nerespectarea relației paragraf-aspect vizat vor fi penalizate cu 

2 puncte.  

 

Subiectul al II-lea                                                                                                      30 de puncte 

 

A. 16 puncte: 4 puncte pentru fiecare răspuns corect 

 

1. Explică sensul expresiei „fraudă intelectuală” în text: preluarea creației altui autor, furtul 

ideilor altei persoane, etc. 

4puncte pentru răspunsul complet, clar, formulat în enunț; 

2 puncte pentru ăspuns schematic; 

1 punct pentru răspunsul neformulat în enunț; 
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0 puncte pentru răspuns greșit sau pentru lipsa răspunsului. 

 

2. Precizează care sunt cele trei efecte ale plagiatului menționate în text: plagiatul afectează 

capacitatea de comunicare, determină scăderea încrederii în lumea academică, creează un cerc 

vicios al interdependenței dintre lumea politică și mediul universitar. 

4puncte pentru răspunsul complet, clar, formulat în enunț; 

2 puncte pentru ăspuns schematic; 

1 punct pentru răspunsul neformulat în enunț; 

0 puncte pentru răspuns greșit sau pentru lipsa răspunsului. 

 

3. Explică ce înseamnă plagiatul online, așa cum reiese din textul dat: preluarea din mediul 

online a unor articole, teze, idei, etc. 

4puncte pentru răspunsul complet, clar, formulat în enunț; 

2 puncte pentru ăspuns schematic; 

1 punct pentru răspunsul neformulat în enunț; 

0puncte pentru răspuns greșit sau pentru lipsa răspunsului. 

 

4.Prezintă, în cel mult 6 rânduri, semnificația secvenței: „Universităţile au devenit, din locurile în 

care lupta pentru cunoaştere se ducea zi şi noapte, mari hambare de fotocopiere şi duplicare la 

infinit a informaţiei”: transformarea mediului universitar, lipsa de interes pentru cunoașterea de 

substanță, caracterul superficial al învățării de moment, raportul dintre cunoaștere și informație, 

etc. 

4puncte pentru răspunsul complet, clar, formulat în enunț; 

2 puncte pentru ăspuns schematic; 

1 punct pentru răspunsul neformulat în enunț; 

0puncte pentru răspuns greșit sau pentru lipsa răspunsului. 

 

 

B. 14 puncte 

1 punct pentru numerotarea rândurilor; 

8 puncte pentru prezentarea opiniei/viziunii: clar, nuanțat – 8 puncte; ezitant, schematic – 3 

puncte; încercare de prezentare – 1 punct; 

2 puncte pentru valorificarea textului dat; 

2 puncte pentru coerența și corectitudinea exprimării; 

1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și punctuație. 

 

Subiectul al III-lea                                                                                                           35 puncte 

 

1. Scopul pentru care a fost elaborat afișul – atragere a atenției asupra plagiatului. 

5 puncte pentru răspunsul formulat în enunț; 

1 punct pentru răspunsul neformulat în enunț; 

0 puncte pentru răspuns greșit sau pentru lipsa răspunsului. 
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2. Rolul dungii roșii – interzicerea plagiatului, analogie cu semnele rutiere. 

5puncte pentru răspunsul formulat în enunț; 

1punct pentru răspunsul neformulat în enunț; 

0 puncte pentru răspuns greșit sau pentru lipsa răspunsului. 

 

3. Explică rolul săgeții din imagine: originalitatea este singura cale de urmat. 

5puncte pentru răspunsul formulat în enunț; 

1punct pentru răspunsul neformulat în enunț; 

0puncte pentru răspuns greșit sau pentru lipsa răspunsului. 

 

4. Prezentarea mesajului: de exemplu – analogia cu semnele rutiere, folosirea unui registru 

de culori specific semnelor rutiere, care atrag atenția, folosirea majusculelor, simbolistica 

săgeții – unica formă de a merge înainte este prin originalitate, etc. 

12 puncte pentru conținut: (semnificațiile mesajului – 6 puncte; corelarea mesajului verbal cu 

mesajul vizual – 6 puncte);  

 8 puncte redactare (abilități de analiză și argumentare – 3p.; coerență și utilizarea limbii literare 

– 2p.; ortografie și punctuație – 2p. , numerotarea rândurilor – 1p.). 



 

 

 

 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

SECȚIUNEA B: LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ 

Etapa locală – 16 februarie 2019 

 

Secțiunea liceu - lector experimentat, nivelul 4 – 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                                                                                                                   35 de puncte 

A. 4 puncte: 1 punct pentru fiecare răspuns corect 

1. b 

2. a 

3. d 

4. c 

 

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

 

4 1 6 2 7 5 8 3 

 

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

1. Precizarea motivului pentru care Saul Zuratas a intrat la Universitatea din San Marcos să urmeze 

Dreptul.  („Saul intrase la Universitatea San Marcos să urmeze Dreptul numai ca să-i facă lui don 

Salomon pe plac.”) 

3 puncte pentru răspunsul corect și complet, sub formă de enunț 

2 puncte în cazul în care răspunsul, corect și complet, nu este formulat sub forma unui enunț  

0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 

 

2.  Menționarea celor trei trăsături morale ale lui Saul Zuratas: de ex: „simpatic”, „foarte bun la 

suflet”, „om deschis, fără ascunzișuri”, „degajat”, „blând”, sociabil, sufletist, echilibrat etc.    (1 p. + 

1 p. + 1 p.)                                       

 

3. Explicarea motivului pentru care Saul Zurats îi trimite darul și scrisoarea naratorului, de 

exemplu: un îndemn la echilibru, în semn de mulțumire, pentru a-l face să înțeleagă că există 

anumite reguli ale universului care nu trebuie încălcate etc. 

1 punct pentru numerotarea rândurilor  

+ 

2 puncte pentru explicația clară, convingătoare 
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1 punct pentru încercarea de a formula o explicație 

0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 

 

4. Prezentarea semnificației secvenței 

1 punct pentru numerotarea rândurilor  

+ 

2 puncte pentru prezentare clară, nuanțată a secvenței 

1 punct pentru prezentarea ezitantă a atitudinii, în fiecare din cele două secvențe  

0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 

D. 15 puncte 

2 puncte pentru exprimarea poziției prin raportare la afirmația dată 

10 puncte pentru susținerea poziției prin două argumente, astfel: câte un punct pentru formularea 

fiecărui argument (1 p. + 1 p.) și câte patru puncte pentru dezvoltarea acestora: 8 p. pentru 

dezvoltarea nuanțată (4p. + 4p.); 2 p. pentru încercarea de dezvoltare (1 p. + 1p.) 

2 puncte 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 relației paragraf – aspect vizat și a datei precizate prin 

cerință vor fi penalizate cu 2 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                    30 de puncte 

A. 16 puncte: 4 puncte pentru fiecare răspuns corect 

1. Numirea, în enunț, a unui roman cu reale calități cinematografice: Trezirea leilor de Ayelet 

Gundar-Goshen, Editura Nemira „are reale calități cinematografice”. 

4 puncte 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. Menționarea, în enunț, a persoanelor care au influențat-o pe Ludmila Ulițkaia pe în scrierea  

romanului și a numelui traducătorului/ei cărții sale: străbunicul, bunicul, bunica; Gabriela Russo 

este traducătoarea cărții. 

4 puncte (2 p. + 2 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 

 

3. Precizarea titlului cărții și a numelui autorului care este în viziunea Monicăi Andronescu 

„cameleonul literaturii engleze”: Julian Barnes, Ultima poveste 

4 puncte pentru răspunsul inclus în enunț 

1 punct  pentru răspunsul neinclus în enunț 

0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 

4. Explicarea scopului comunicării, în cel mult 10 rânduri, având în vedere receptorul: scop 

informativ, persuasiv etc. 

4 puncte pentru explicație completă și nuanțată 

1 punct pentru explicație ezitantă, incompletă:  

0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului 

 

B. (14 puncte) 

1 punct pentru numerotarea rândurilor 

2 puncte pentru formularea răspunsului 
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8 puncte pentru motivarea răspunsului: clar, nuanțat: 8 p.; ezitant, schematic: 3 p.; încercare de 

prezentare: 1 p. 

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                                                                                                           35 de puncte 

 

1.Explică raportul de opoziție mică – mare din titlul cărții – atragere a atenției asupra faptului că 

marea Istorie este alcătuită din istorii mici, personale; valoare simbolică; etc. 

10 puncte pentru răspunsul formulat în enunțuri nuanțate, explicite; 

5 puncte pentru încercarea de explicare 

1 punct pentru răspunsul neformulat în enunț; 

0 puncte pentru răspuns greșit sau pentru lipsa răspunsului. 

 

2.Semnificația dungilor verticale– simbol al oprimării, al comunismului, etc. 

5puncte pentru răspunsul formulat în enunț; 

1punct pentru răspunsul neformulat în enunț; 

0puncte pentru răspuns greșit sau pentru lipsa răspunsului. 

 

3.Prezentarea mesajului: de exemplu – dispunerea grafică a textului, corelația cu imaginile 

reprezentative ale istoriei ultimului secol, semnificația culorilor, simbolistica termenului istorie, etc. 

– 20 de puncte, din care: 

12 puncte pentru conținut: (semnificațiile mesajului – 6 puncte; corelarea mesajului verbal cu 

mesajul vizual – 6 puncte);  

 8 puncte redactare (abilități de analiză și argumentare -3 p.; coerență și utilizarea limbii literare -

2p.; ortografie și punctuație -2p., numerotarea rândurilor- 1p.). 

 




