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OLIMPIADA  

UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURĂ 

pentru elevii din mediul rural 

Etapa judeţeană 

17 martie 2019 

Clasa a VIII-a  

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

  

  

• Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate 

explicit în barem.  

• Totalul este de 100 de puncte. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Partea I (20 de puncte) 

1. transcrierea corectă a oricăror două cuvinte/structuri care se referă la spațiul desfășurării acțiunii (exemple 

de răspuns: sus, în muchea malului, Valea cu migdali) 2x2p=4p. 

2. răspuns corect: c); 4p. 

3. răspuns corect: c), d), a), b);  4p. 

4. – explicarea enunțului dat: explicare nuanțată, adecvată – 3 p.; explicație ezitantă, banală – 1p.;  3p. 

     – încadrarea în numărul de cuvinte   1p. 

5. – descriere clară, nuanțată – 3p; descriere banală, lipsită de originalitate – 1p.;  3p. 

     – încadrarea în numărul minim de cuvinte   1p. 

 

Partea a II-a (20 de puncte) 

1. menționarea datei  (20 martie) 4p. 

2. transcrierea aspectului care explică ce reprezintă punctul vernal (La momentul echinocțiului de primăvara, 

Soarele traversează ecuatorul ceresc trecând din emisfera australă a sferei cerești în cea boreală. Când 

Soarele se află în acest punct, numit punct vernal, el descrie mișcarea diurnă în lungul ecuatorului ceresc.)  

  4p. 

3. precizarea corectă a fenomenului (de exemplu: mișcarea aparentă a Soarelui pe sfera cerească, 

determinată de mișcarea reală a Pământului pe orbita sa) 4p. 

4. litera corespunzătoare răspunsului corect: b)  4p. 

5. – prezentare clară, nuanțată – 3p.; prezentare schematică – 2p; încercare de prezentare, răspuns ambiguu – 1p.

   3p. 

    – încadrare în numărul de rânduri 1p. 

 

Partea a III-a 

1. numirea corectă a unei sărbători populare (de exemplu: Babele, Mărțișor, Moși) 5p. 

2. precizarea corectă a evenimentului astronomic  (solstițiul de vară)  5p. 

3. transcrierea corectă a secvenței: pe sfera cerească, Soarele parcurge în decurs de un an un cerc mare 

numit ecliptică (ce marchează de fapt planul orbitei Pământului), care face cu ecuatorul ceresc un unghi de 

23°27' 5p. 

4. menționarea fenomenului (echinocțiul de primăvară).   5p. 

 

5. exprimarea unei opinii: în mod clar, nuanțat – 4p.; ezitant, banal – 2p.   4p.  

– susținerea opiniei: adecvat și nuanțat – 4 p.; schematic – 2 p.  4p. 

– formularea unei concluzii adecvate  2p.  

– coerența textului, succesiunea logică a ideilor  1p. 

– registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate 1p. 

– respectare normelor de ortografie: 0-1 greşeli – 1p.; peste 2 greşeli – 0p.  1p. 

– respectare normelor de punctuație: 0-1 greşeli – 1p.; peste 2 greşeli – 0p.  1p. 

– încadrarea în limita minimă de rânduri  1p. 
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6. – relatarea unei întâmplări, respectând succesiunea logică a faptelor: în totalitate – 4 p.; parțial – 2 p.  4p. 

– precizarea contextului spaţio-temporal: adecvat și nuanțat – 4 p.; schematic –  2p.  4p. 

– adecvarea conținutului la cerință: în totalitate – 2 p.; parțial – 1 p.  2p. 

– coerența textului, succesiunea logică a ideilor  1p. 

– registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate 1p. 

– respectare normelor de ortografie: 0-1 greşeli – 1p.; peste 2 greşeli – 0p.  1p. 

– respectare normelor de punctuație: 0-1 greşeli – 1p.; peste 2 greşeli – 0p.  1p. 

– încadrare în limita minimă de rânduri  1p. 

 

   

Notă!  

În cazul cerințelor care solicită formularea răspunsurilor sub formă de enunț sau de text, se vor puncta 

conținutul și redactarea răspunsului (registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate; coerența 

textului; respectarea normelor de ortografie și de punctuație).  


