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MINISTERUL EDUCAȚIEI

OLIMPIADA - LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ- LAV
etapa județeană, 12 martie 2022
Nivelul 2– 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 în care, în cerință, a fost precizată existența unei limite maxime de
rânduri, textul ce depășește această limită nu va fi luat în considerare.

SUBIECTUL I
30 de puncte
A. 2 puncte
1. c         0,5p
2. a         0,5p
3. d         0,5p
4. d         0,5p

B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect
6 4 7 2 8 1 3 5

C. 12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe
1. Indicarea  motivului: adversarul, care a jucat cu negrele, a fost învins. 3 p

Orice altă variantă de răspuns: 0 p.
2. Precizarea scopului pentru care fetele se deplasează atât de grațios:

Pentru a se confunda cu piesele de șah, pentru a-și anula propria umanitate,
identificându-se total cu rolul pe care îl joacă.                                                               3p

Orice altă variantă de răspuns: 0 p.
3. Explicarea, în cel mult 6 rânduri, a motivului pentru care micul Alehin nu se poate obișnui
cu stilul șahului uman: nu vede nici tabla de șah, nici piesele, nici adversarul; nu aude
piesele mișcându-se pe tabla de șah, deci trebuie să ghicească poziția lor; este buimăcit de
veșmintele fetelor etc.

Explicare clară și concisă: 3 p.
Explicare ezitantă, simpla notare a motivului: 1 p.
Lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p.

4. Explicarea, în cel mult 6 rânduri, a asocierii micului Alehin cu un peruș: este tânăr, inocent,
fragil, atent, vioi și jucăuș, în timp de adversarul său este asemănat cu un tigru, pentru că
este agresiv, are o voce pregnantă, atacă și joacă dur, având de partea sa toate avantajele:
vede tabla de șah și felul în care se deplasează fetele.

Prezentare clară și nuanțată: 3 p.;
Explicație ezitantă, tendința de comentare: 1 p.
Lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p.

D. 12 puncte
Adaptarea la situația de comunicare dată (pagină de jurnal: precizarea datei): 1 p
Susținerea convingătoare, prin explicații, a opiniei legate de condiția femeii: 5p/ Susținere
ezitantă/3p/lipsa explicațiilor: 1p;
Raportarea la fragmentul dat și la experiența culturală: 3p/ Raportarea ezitantă, lipsa
exemplelor culturale: 1p
Coerența și corectitudinea exprimării: 1 p.
Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 1p.
Numerotarea rândurilor: 1p.
Nu se va puncta tendința de comentare a textului dat.
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SUBIECTUL al II -lea 20 de puncte
A (10 puncte): 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.
1.Scrierea celor două titluri: oricare dintre variantele Odiseea, Metamorfozele, Telegonia
Răspuns corect inclus în enunț: 2 p ( 1p+1p)
Răspuns neinclus în enunț: 1p (0,50 p+0,50 p)
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p

2.Notarea unei diferențe dintre Circe din Odiseea și Circe din romanul omonim:
În Odiseea, Circe este o vrăjitoare care îi transformă pe tovarășii lui Ulise în porci; întâlnirea
cu ea reprezintă doar un episod din lunga călătorie către Itaca; în romanul lui Madeline
Miller, ea este simbolul femeii independente, mediatoare între lumea zeilor și cea a
muritorilor, într-o continuă metamorfoză.
Răspuns inclus în enunț: 2 p
Răspuns neinclus în enunț: 1 p
Răspuns greșit sau ezitant: 0 p

3.Identificarea talismanelor care îl feresc pe Odiseu de vraja lui Circe: sfaturile și amuleta
zeului Hermes.
Răspuns corect sub formă de enunț: 2 p
Răspuns neinclus în enunț: 1 p
Răspuns greșit: 0 p

4.Menționarea inovației pe care o aduce scriitoarea la nivelul perspectivei narative:
întâmplările sunt relatate din perspectiva lui Circe; proză subiectivă, narator - personaj
Răspuns inclus în enunț: 2 p
Răspuns neinclus în enunț: 1 p
Răspuns greșit sau ezitant: 0 p

5.Explicarea aspectului care face din Circe un roman feminist; oricare dintre aceste explicații:
eroina este o femeie voluntară, independentă, aptă să își ia destinul în propriile mâini; este
capabilă să depășească limitele impuse de zei și de muritori, fiind într-o continuă
metamorfoză; scriitoarea reușește să redea relațiile de gen
Răspuns inclus în enunț: 2 p
Răspuns neinclus în enunț: 1 p
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p

B.(10 puncte)
Precizarea opțiunii: 1 p
Motivarea opțiunii: nuanțat, persuasiv: 6 p /Răspuns ezitant: 3 p
Coerența și corectitudinea exprimării: 1 p
Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 1p
Numerotarea rândurilor: 1 p
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SUBIECTUL al III –lea 10 de puncte
1.Precizarea corectă scopului; va fi acceptat oricare dintre răspunsuri: promovarea serialului
de pe Netflix sau lansarea cărții care a stat la baza serialului de pe Netflix
2p
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p

2. Explicația clară, nuanțată a relației dintre titlul afișului și fotografia folosită; 6 p
Se vor lua în considerare răspunsurile care vizează: relația dintre mesaj-fotografie-gamă
cromatică; decriptarea simbolurilor prezente în imagine: cutia cu medicamente și sticluțele de
alcool, amestecate printre piesele de șah pentru a sugera dependența; femeia care joacă
șah, anulând prejudecățile conform cărora acest joc este unul al minții, deci dedicat
bărbaților, relația dintre termenul gambit, din titlu, și statutul femeii etc.
Explicarea ezitantă: 3 p /Încercarea de prezentare: 1 p
Coerența ideilor: 1 p.
Numerotarea rândurilor: 1p


