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OLIMPIADA DE LECTURĂ - LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ - LAV
etapa județeană, 12 martie 2022

Secțiunea liceu
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 I 30 de puncte
A. 2 puncte: 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect

1. c
2. d
3. b
4. c

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

5 7 8 2 1 6 3 4

C. 12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare dintre cerințe
1. Indicarea a trei elemente care caracterizează spațiul Cimitirului Cărților Uitate. De exemplu:

o „scară de marmură”, „o galerie de fresce populate cu figuri de îngeri şi de creaturi
fabuloase”, „Un labirint de coridoare şi de rafturi ticsite cu cărţi” etc.

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. Precizarea reacției pe care o are Daniel atunci când află că tatăl său nu auzise niciodată de
Umbra vântului: Uimirea, surprinderea sa în momentul în care află că tatăl său nu auzise
până atunci de această carte sau de autorul ei.
„Nu mică mi-a fost surpriza când am descoperit că tata, librar de mare clasă şi bun
cunoscător al cataloagelor editoriale, nu auzise niciodată de Umbra vântului sau de Julián
Carax.”

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

3. Explicarea motivului pentru care structura povestirii i-a amintit lui Daniel de acele păpuși care
conțin nenumărate miniaturi ale lor însele: Textul dezvoltă planuri narative multiple; firele epice
construiesc „povești” nenumărate etc.
„ ...naraţiunea se descompunea într-o mie de poveşti, ca şi cum povestirea ar fi pătruns într-o
galerie de oglinzi, iar identitatea ei s-ar fi scindat într-o mulţime de reflexe diferite...”
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3 puncte pentru explicația clară, nuanțată
1 punct pentru încercarea de a formula o explicație
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit

4. Prezentarea semnificației întunericului prin raportare la secvența dată. De exemplu: Simbolul
întunericului nu are aici conotații negative, malefice ci mai degrabă protejează tainele
inaccesibile celor neinițiați „Există lucruri care nu se pot vedea decât pe întuneric” etc.

3 puncte pentru prezentare clară, nuanțată a semnificației elementului indicat
1 punct pentru prezentarea ezitantă
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit

D. 12 puncte
2 puncte pentru exprimarea acordului/dezacordului
8 puncte pentru susținerea poziției prin două argumente, astfel: câte un punct pentru

formularea 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. Precizarea numelui eroului preferat multă vreme de Carmen Mușat: căpitanul Nemo

2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț;
1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț;
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului.

2. Menționarea unui efect pe care lectura l-a avut, în copilărie, asupra autoarei: Lectura i-a
deschis ochii minții permițându-i să-și imagineze lumi fabuloase ‒ „peisaje fantastice, creaturi
himerice, animale vorbitoare, țări îndepărtate, pirații de pe mările și fluviile lumii, peșteri pline de
comori și de pericole”; Citind. a descoperit că poate trăi „mai multe vieți”, că își poate alege
prietenii și că poate călători nu doar în spațiu, ci și în timp, „în epoci de mult dispărute, acolo
unde doar imaginația și lectura te pot transporta” etc.

2 puncte  pentru răspunsul inclus în enunț
1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului

3. Prezentarea tipului de cărți preferat de tatăl autoarei: Tatăl său prefera biografii ale unor
personalități istorice și tratate de istorie universală și națională.

2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț
1 punct  pentru răspunsul neinclus în enunț
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului

4. Explicarea semnificației secvenței
2 puncte pentru răspunsul care respectă numărul de rânduri impus
1 punct pentru răspunsul care nu respectă numărul de rânduri impus
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit
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B. (12 puncte)
1 punct pentru numerotarea rândurilor
8 puncte pentru prezentarea viziunii: clar, nuanțat: 6 p.; ezitant, schematic: 3 p.; încercare de

prezentare: 1 p.
1 punct pentru originalitatea conceperii textului
1 punct pentru coerența și corectitudinea exprimării
1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                    10 puncte
1. Precizarea denumirii organizatorilor festivalului: CulturAll și Asociația Bulevardul Culturii;
Parteneri Eveniment: Primăria Municipiului Buzău

2 puncte pentru răspunsul corect
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului

2. Explicarea semnificației siglei prezente în colțul din dreapta (sus) al afișului. Buzău - oraș
deschis culturii (de exemplu: Inițiala numelui orașului care găzduiește festivalul este concepută
sub forma coperților unei cărți care se deschide pentru a permite pătrunderea în universul
artelor și al culturii etc.)

3 puncte pentru explicaţia clară, nuanţată
1 punct pentru explicaţia lacunară
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului

3. Prezentarea relaţiei dintre imagine și denumirea evenimentului promovat de afiș
1 punct pentru numerotarea rândurilor
4 puncte pentru prezentare clară, nuanțată/2 punct pentru prezentare lacunară
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit


