
OLIMPIADA NAȚIONALĂ PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL 
UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ 

Galați, 27 mai 2017 

 
Barem de corectare și de notare 

 

PARTEA I (40 de puncte) 

 

1. Menționarea corectă a celor patru cuvinte (de exemplu: deveniri, urma, calendarul, fila, să 

crească, să renască)……………………………………………………………….4x1=4 puncte 

2. Transcrierea adecvată a unei secvențe în care este descris spațiul cosmic (de exemplu: Se 

răsucesc sub boltă constelații, / În deveniri astrale să renască,)……………..………..4 puncte 

3. Răspuns corect: c…………………………… ..……………………………………...4 puncte 

4. Indicarea adecvată a unui sinonim contextual pentru secvența propusă (de exemplu: țese, 

deapană) / indicarea ezitantă a unui sinonim……………...………..……….4 puncte / 2 puncte 

5. Răspuns corect: NU………………………………………………...………………...4 puncte 

6. Răspuns corect: c, d, b, a…………………...…………………………………….......4 puncte 

7. Ordonarea corespunzătoare a cuvintelor în vederea obținerii unui enunț despre mesajul 

poeziei (de exemplu: Timpul curge spre infinit, marcând destinul ființei umane)….......4 puncte 

8. Propunerea unui titlu sugestiv, convingător, în concordanță cu mesajul poetic al textului /  

    propunerea unui titlu banal, cu trimitere vagă la mesajul poetic…….….....4 puncte / 1 punct 

9. Scrierea corectă a unei secvențe în care există un epitet……...…………………...…4 puncte 

10. - Încadrarea în limita minimă de spațiu……………………………..………………..1 punct 

      - Corectitudinea formulării ideilor, valorificând cunoștințele dobândite la orele de științe 

      ………………………………....………………………………...…………...………1 punct 

      - Adecvarea la contextul comunicării / adecvare parțială……..….............2 puncte / 1 punct 

 

PARTEA II (50 de puncte) 

 

1. Răspuns corect: a……………………………………...……………………………...5 puncte 

2. Enumerarea corectă, într-un enunț, a cinci găuri negre care trag omul în ele (de exemplu: 

    lâncezeala, plictiseala, derizoriul, stresul, rutina, viciul, lenea)…………...………..5 puncte 

3. Răspuns corect: b………………………………...…………………………….……..5 puncte 

4. Încadrarea în limita minimă de spațiu………………………………………………....1 punct 

    Corectitudinea formulării ideilor……………………………….....……………...……1 punct 

    Referire nuanțată, convingătoare la farmecul trecerii/ referire schematică, 

neconvingătoare………………………..……………………………....……..3 puncte / 1 punct 

5. Compunerea narativă cu titlul De ce să faci ceva, când ai putea să nu faci nimic? 

   - Adecvarea textului la titlul dat / adecvare parțială…..…….…………..….2 puncte / 1 punct 
   - Valorificarea adecvată, convingătoare a informațiilor din cele două texte și a cunoștințelor  

    dobândite la alte discipline / ezitări în valorificarea corespunzătoare a informațiilor și a 

    cunoștințelor dobândite/ încercare de valorificare…...……... 15 puncte / 7 puncte/ 3 puncte 
   -Structurarea adecvată a compunerii narative (înlănțuirea logică a secvențelor introductive, de  

    cuprins, de încheiere) / ezitări în alcătuirea și coerența secvențelor unei narațiuni…………… 

    ………………………………………………………………….....…..…..4 puncte / 2 puncte 

    - Folosirea adecvată a unor pasaje descriptive și dialogate / folosirea parțială a descrierii și a 

    dialogului…………………………………………………......………..…4 puncte / 2 puncte 

- Ortografia: 0-1 greşeli – 3 puncte / 2-3 greşeli – 2 puncte / peste 3 greşeli – 0 puncte 
- Punctuaţia: 0-1 greşeli – 2 puncte / 2-3 greşeli – 1 punct / peste 3 greşeli – 0 puncte 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 


