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DIRECȚIA  GENERALĂ    

   ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LECTURĂ  
3 septembrie 2016 

        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                                                                                                                                  30 de puncte 
A. 4 puncte: 1 punct pentru fiecare răspuns corect 
1. a 
2. b 
3. c 
4. b 
 

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

6 4 8 5 7 1 3 2 
 

C.  12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe 
1. Precizarea a trei lucruri care i se par lui Amory frumoase prin excelență, de exemplu: femeile, serile de 
primăvară, muzica noaptea, marea.   

1 p. + 1 p + 1 p. 
Notă 
Neformularea răspunsului în enunț se va depuncta cu 1 punct. 

 

2. Explicarea motivului pentru care Amory crede că nu va ajunge niciodată poet: nu prinde lucrurile subtile etc. 
1 punct pentru formularea răspunsului sub formă de enunț/enunțuri 

2 puncte pentru explicarea clară și nuanțată; 1 punct pentru explicare ezitantă, schematism; 0 puncte 

pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 
 

3. Prezentarea relației dintre Amory și Isabelle: au o relație de iubire, dar care se consumă aproape exclusiv 
epistolar etc. 

3 puncte pentru prezentare clară, nuanțată a relației 

2 puncte pentru prezentarea ezitantă a relației 

1 punct pentru încercarea de prezentare 

0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 
 

4. Precizarea cauzei pentru care Amory ar fi rămas cu gura căscată de mirare. 

1 punct pentru formularea răspunsului sub formă de enunț 

2 puncte pentru precizarea cauzei 

0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 
 

D. 10 puncte 

 1 punct pentru numerotarea rândurilor 

 1 punct pentru precizarea datei, a locului: 3 septembrie 2016, Princeton (0,4 p. + 0,4 p.) și pentru 
respectarea indicației referitoare la nume: Amory (0,2 p.) 

 5 puncte pentru conținutul scrisorii: prezentare clară, nuanțată a modului în care a decurs excursia, 
valorificând informații din textul dat: 5 p.;  prezentare ezitantă a modului în care a decurs excursia, 
valorificând informații din textul dat: 3 p.;  încercare de prezentare: 1 p. 

 1 punct pentru coerența și corectitudinea exprimării 

 1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație 

 1 punct pentru adaptarea la situația de comunicare dată (comunicare colocvială, respectarea 
convențiilor unei scrisori) 

Nu se va puncta tendința de comentare a textului, folosirea nejustificată a conceptelor de teorie 

literară. 
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SUBIECTUL al II-lea                                         20 puncte 
A. 10 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 
1. Precizarea anului apariției primei ediții a cărții: 1940 

2 puncte pentru formularea răspunsului corect și complet, sub formă de enunț 

1 punct 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 a două dintre limbile străine în care a fost tradusă cartea lui Mortimer J. Adler: franceză, 

suedeză, germană, spaniolă, italiană 

2 puncte (1 p. + 1 p.)  pentru formularea răspunsului corect sub formă de enunț 
1 punct (0,5 p. + 0,5 p.) în cazul în care răspunsul corect nu este formulat sub forma unui enunț  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 
 

3. Explică rolul interogației din primul paragraf al textului citat: de exemplu, are valoare retorică, motivând 
discursiv demersul argumentativ ulterior etc. 

Explicație convingătoare și nuanțată: 2 p.  
Explicație parțială, ezitantă: 1 p. 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
4. Numirea a două dintre schimbările din societatea ultimilor treizeci de ani care l-au determinat pe autor să 
adapteze și să rescrie cartea: o mare parte a populației citește mai mult, preferinței pentru ficțiune i-a luat 
locul preferința pentru nonficțiune etc. 

2 puncte (1 p. + 1 p.)  pentru formularea răspunsului corect sub formă de enunț 
1 punct (0,5 p. + 0,5 p.) în cazul în care răspunsul corect nu este formulat sub forma unui enunț  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 

 
5. Susținerea unei opinii cu privire la relevanța citatului 

1 punct pentru formularea opiniei 
1 punct pentru susținerea convingătoare a opiniei 
 

B. (10 puncte) 

 1 punct pentru numerotarea rândurilor 

 6 puncte pentru formularea a cinci întrebări și a cinci răspunsuri: 0,6 p. x 10 

 1 punct pentru referirea la două idei din prefața citată: 0,5 p. + 0,5 p. 

 1 punct pentru respectarea convențiilor unui interviu 

 1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație 
 
SUBIECTUL al III-lea______ ___________________________________                                     10 puncte 
1. Notarea orașului de pornire și a destinației călătoriei care exemplifică serviciile pe care acesta le oferă: 
oraș de pornire – Brașov, destinația – București (1 p. + 1 p.) 
 
2. Precizarea unui avantaj comun pe care îl au pasagerii și conducătorii auto 

2 puncte pentru formularea răspunsului corect sub formă de enunț 
1 punct în cazul în care răspunsul corect nu este formulat sub forma unui enunț  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 

 
3. Propunerea unui alt slogan, care să utilizeze o altă informație identificată pe pagina site-ului 

2 puncte pentru formularea răspunsului corect sub formă de enunț 
1 punct în cazul în care răspunsul corect nu este formulat sub forma unui enunț  
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit 

 
4. Prezentarea utilității serviciilor oferite de site 

Numerotarea rândurilor: 1 p. 
Prezentare clară, nuanțată: 3 p.; prezentare ezitantă: 2 p.; încercare de prezentare: 1 p. 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.   

 


