
OLIMPIADA NAŢIONALĂ UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURĂ 
pentru elevii din mediul  rural 

Etapa judeţeană, 10 martie 2018 
Clasa a V-a 

Barem de corectare și de notare 

Partea I (20 de puncte): 

1. precizarea cuvintelor sau a grupurilor de cuvinte care indică spaţiul: 2p.+2p. = 4p. 4p. 
2. răspuns corect: c) 4p. 
3. aranjarea corectă a propoziţiilor. 4p. 
4. explicare adecvată și nuanţată a semnificației enunțului – 4p.; explicare schematică – 2p.; 

încercare de explicare, tendință de rezumare – 1p. 
4p. 

5. Descrierea nuanțată, cu exemple din text – 4p.; descriere schematică – 2p.; încercare de 
descriere, descriere banală – 1p. 

4p. 

 

Partea a II-a (20 de puncte): 

1. numirea corectă  a locului unde o rasă de veveriţe a devenit preferata tuturor. 4p. 
2. menţionarea hranei veveriţelor dungate. 4p. 
3. răspuns corect : c) 4p. 
4. Explicare nuanţată – 4p.; explicare schematică – 2p.; tendinţă de rezumare – 1p. 4p. 
5. prezentare nuanţată, clară, cu exemple din text – 4p.; prezentare schematică – 2p.; încercare de 

prezentare, răspuns ambiguu – 1p. 
4p. 

 

Partea a III-a (50 de puncte): 

1. numirea corectă  a elementului comun, de conţinut, identificat în cele două texte. 5p. 
2. scrierea corectă a arborelui la care se face referire în primul fragment. 5p. 
3. – identificarea corectă a unui cuvânt care denumește o pasăre de pradă – 2 p. 

– integrarea cuvântului identificat într-un enunț – 3 p.  
 
5p. 

4. transcrierea corectă a oricărei secvențe în care este descrisă veveriţa. 5p. 
5. exprimarea nuanțată a opiniei despre faptul că veveriţa este un alt fel de rozătoare, cu 

argumente convingătoare – 10 p.; exprimarea sumară a opiniei, fără argumente dezvoltate – 6 
p.; încercare de exprimarea opiniei – 3 p;  

10 p. 

6. redactarea unei compuneri narative originale, utilizând un conţinut adecvat cerinţei – 10 p.; 
redactarea unei compuneri narative banale, utilizând totuşi un conţinut adecvat cerinţei – 6 p.; 
redactarea unei compuneri care respectă parțial cerința, narațiunea nu este modul principal de 
expunere – 3 p. 

10 p. 

 

Notă 
În cazul ultimilor doi itemi, la evaluarea răspunsurilor, se vor avea în vedere: 
Corectitudinea textului, succesiunea logică a ideilor: în totalitate – 2p.; parţial –1p. 2p. 
Respectarea părţilor unei compuneri: în totalitate – 2p.; parţial – 1p. 2p. 
Proprietatea termenilor, bogăţia şi expresivitatea vocabularului: în totalitate – 2p.; parţial – 1p. 2p. 
Ortografia: 0-1 greşeli – 2p.; 2-3 greşeli – 1 p.; peste 3 greşeli – 0 puncte. 2p. 
Punctuaţia: 0-1 greşeli – 2p.; 2-3 greşeli – 1 p.; peste 3 greşeli – 0 puncte. 2p. 
Se acordă 10 puncte din oficiu 



OLIMPIADA NAŢIONALĂ UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURĂ 
pentru elevii din mediul  rural 

Etapa judeţeană, 10 martie 2018 
Clasa a VI-a 

Barem de corectare și de notare 

 
Partea I (20 de puncte):  
1. câte 2 p. pentru transcrierea corectă a celor două cuvinte/structuri care se referă la spaţiu  – 2x2 p. -  

4 p.  
2. câte 2 puncte pentru fiecare idee coerent construită- 2/2 p-  4 p.  
3. câte 2 puncte pentru menționarea narațiunii și a descrierii ca moduri de expunere 2/2 p. -  4 p.  
4. explicarea clară, convingătoare – 3 p.; explicația schematică – 2 p.; încercare de explicare – 1 p. 
respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 p.   
5.   descriere nuanțată, cu exemple pe text – 3 p.; descriere schematică – 2 p.; încercare de descriere – 1 p.         
 respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1p.  
  
Partea a II-a (20 de puncte):  
1.  precizarea unei urmări a lipsei izvoarelor(de exemplu, tăcere și deșertăciune)                            4 p.  
2. 2 p. pentru transcrierea oricăror două secvenţe care surprind locuri unde pot fi întâlnite izvoarele (de 

exemplu, plaiuri sau mai sus, în piatra munţilor, mai aproape de freamătul norilor, în miezul fulgului de 
nea sau în ropotul ploilor.                                                                                                              4 p.  

3. Răspunsul corect –b)                                                                                                                    4 p.  
4. explicarea nuanţată, adecvată a semnificației afirmației date – 3 p.; parţial adecvată – 1 p. 

formularea răspunsului într-un enunţ – 1p. 
5. prezentarea clară a rolului izvoarelor  – 3 p.;  explicație schematică – 2 p.; încercare de răspuns – 1p.   
      respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1p.  
 
Partea a III-a (50 de puncte):  
1. notarea corectă a elementului comun identificat                  5 p.  
2. menţionarea sentimentului desprins din primul text                                                                        5 p.  
3. selectarea corectă a râurilor cu izvoare- Cerna, Motru, Dunărea  – 2x2,5 p.                                 5 p.  
4. explicarea clară, convingătoare – 4p.; explicația schematică – 3 p.; încercare de explicare – 1 p.  
respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1p.   
 
5. exprimarea nuanțată a opiniei despre frumusețea magică a poveștilor , utilizând un conţinut adecvat 
cerinţei – 10 p.; exprimarea opiniei, utilizând un conţinut adecvat cerinţei – 6 p.; încercare de exprimarea 
opiniei, utilizând un conţinut adecvat cerinţei – 4 p; ezitare în rezolvarea sarcinii – 2 p.                            10 p.  
6. redactarea unei compuneri narative originale, utilizând un conţinut adecvat cerinţei – 10 p.; redactarea 
unei compuneri narative, utilizând un conţinut adecvat cerinţei – 6 p.; redactarea unei compuneri narative 
banale, utilizând un conţinut adecvat cerinţei – 4 p.; redactarea unei compuneri care respectă parțial cerința, 
narațiunea nu este modul principal de expunere – 2 p.                                                                     10 p.  
  
Notă ! 
În cazul ultimilor doi itemi, la evaluarea răspunsurilor, se vor avea în vedere:  
Corectitudinea textului, succesiunea logică a ideilor: în totalitate – 2 p.; parţial – 1 p.                       2 p. 
 Respectarea părţilor unei compuneri: în totalitate – 2 p.; parţial – 1 p.                                              2 p.  
Proprietatea termenilor, bogăţia şi expresivitatea vocabularului: în totalitate – 2 p.; parţial – 1p.         2 p.  
Ortografia: 0-1 greşeli – 2p.; 2-3 greşeli – 1 p.; peste 3 greşeli – 0 puncte                                           2 p. 
 Punctuaţia: 0-1 greşeli – 2p.; 2-3 greşeli – 1 p.; peste 3 greşeli – 0 puncte                                         2 p.  
Se acordă 10 puncte din oficiu.  
 



OLIMPIADA NAŢIONALĂ UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURĂ  
pentru elevii din mediul rural 

Etapa judeţeană 
Clasa a VII-a 

Barem de corectare și de notare 
 
Partea I (20 de puncte):  
1. 4 puncte pentru transcrierea corectă a unei structuri care să facă referire la aspectul piticilor  4p. 
  ( de exemplu: erau niște omuleți mărunți, chipurile lor erau foarte blânde etc.)   
2. notarea corectă a variantei: c. 4p. 
3. scrierea corectă a ordinii enunţurilor – d,a,c,b 4p. 
4. Prezentarea clară a relației dintre carte și obiecte în conformitate cu textul 3p, prezentare ezitantă 4p. 
 1p.; respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte – 1p.  
5. realizarea  expresivă a  textului:  –  3p.;  parţial expresivă, adecvată – 1p. 4p. 
 respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte – 1p.  

Partea a II-a (20 de puncte):  
1. câte 2 p. pentru notarea corectă a celor două secvenţe (de ex.: cuvântul leagă; cuvântul dezleagă 4p. 
 are stare și putere etc.) – 2x2 p..= 4p.  
2. Scrierea unui enunț pentru a evidenția sensul structurii date: prezentare adecvată – 5 p.; 4p. 

3. 
parţial adecvată – 2 p. 
notarea corectă a variantei: c 4p. 

4. explicarea nuanţată, adecvată a semnificației afirmației date – 4p.; parţial adecvată – 2 p. 4p. 
5. prezentarea clară, corectă, persuasivă a– 3p.; prezentare ezitantă – 1p. 4p. 
 respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte – 1p.  

Partea a III-a (50 de puncte):  
1. identificarea corectă a temei comune (de exemplu: cuvântul) 5p. 
2. transcrierea corectă a enunțului („Formarea unui cuvânt putea dura chiar și o jumătate de oră”) 5p. 
3. precizarea motivului pentru care autorul textului considera cuvântul sfânt– 5p.; 5p. 
 parţial adecvată – 2p.  
4. Menționarea a două deosebiri între cele două texte: prezentare adecvată – 5 p.; parţial 5p. 
 adecvată – 2 p.  
5. Exprimarea opiniei  despre rolul cuvintelor în înfrumusețarea lumii– 8 p.; prezentare clară,  10p. 

 
adecvată cerinței, dar  lipsită de originalitate– 6 p.; prezentare comună, neconvingătoare, ezitantă – 4 p. 
respectarea precizării referitoare la numărul de rânduri – 2 p.  

6. adecvarea conţinutului compunerii la cerinţă – 2p.; 10p. 
 utilizarea narațiunii ca mod de expunere: – 4 p.; parţial adecvat – 2 p.  
 Utilizarea unui limbaj expresiv 2 p.  
 viziunea originală asupra temei propuse – 1 p.  
 respectarea precizării referitoare la numărul de rânduri – 1 p.  
 
Notă:   
În cazul ultimilor doi itemi, la evaluarea răspunsurilor, se vor avea în vedere:  
Corectitudinea textului, succesiunea logică a ideilor: în totalitate– 2 p.; parţial – 1 p. 2 p. 
Respectarea părţilor unei compuneri: în totalitate– 2 p.; parţial – 1p . 2 p. 
Proprietatea termenilor, bogăţia şi expresivitatea vocabularului: în totalitate – 2 p.; parţial – 1p. 2 p. 
Ortografia: 0-1 greşeli – 2 p.; 2-3 greşeli – 1 p.; peste 3 greşeli – 0 puncte 2 p. 
Punctuaţia: 0-1 greşeli – 2 p.; 2-3 greşeli – 1 p.; peste 3 greşeli – 0 puncte 2 p. 
Se acordă 10 puncte din oficiu.  
 



OLIMPIADA NAŢIONALĂ UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURĂ 
pentru elevii din mediul rural 

Etapa judeţeană, 10 martie 2018 
Clasa a VIII-a 

Barem de corectare și de notare 
Partea I (20 de puncte):  
1. precizarea temei poeziei (de exemplu: lumea satului, eternitatea, timpul) – 3 p./precizarea ezitantă a 
tematicii – 1 p.;  formularea răspunsului într-un enunț – 1p.                                                                4 p.  
2. răspuns corect: c)                                                                                                                              4 p. 
3. câte 2 puncte pentru indicarea unui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate (de 
exemplu: se vindecă – se atenuează ;  sfios –  plăcut, discret)                                                            4 p.  
4. identificarea mărcilor subiectivității, cu exemple din text -  3 p.;  ./simpla menționare a mărcilor 
subiectivității – 1p.; încadrarea în numărul minim de rânduri – 1 p.                                                         4 p. 
5. explicație clară, convingătoare, nuanțată a secvenței – 3 p./explicație cu ezitări – 2 p./încercare de 
explicare, tendinţă de rezumare – 1 p., încadrarea în numărul minim de rânduri – 1p.;                          4 p.
     
  
Partea a II-a (20 de puncte):  
1. transcrierea  secvenței  Atunci când satele încep să fie pomenite în documente scrise, deci din veacul al 
XIII-lea                                                                                             4 p.  
2. precizarea sensului secvenței- 3 p. /explicație cu ezitări – 2 p./încercare de explicare, tendinţă de rezumare 
– 1p.;  încadrarea în numărul minim de rânduri – 1p.;                                                                               4 p. 
3. notarea oricărei secvențe care susține unicitatea satului românesc;                                                 4 p. 
4. explicație clară, convingătoare, nuanțată a secvenței (de exemplu, identificarea comunității cu Biserica, în 
sensul armonizării omului cu spiritualitatea, cu credința)– 3 p./explicație cu ezitări – 2 p. /încercare de 
explicare, tendinţă de rezumare – 1p.;  încadrarea în numărul minim de rânduri – 1p.;              4 p.  
5. prezentare clară, convingătoare, nuanțată a enunțului – 3 p./explicație cu ezitări, vagi trimiteri la ideile 
textului – 1p.;  încadrarea în numărul minim de rânduri – 1p.;                                                            4 p.  
  
 
Partea a III-a (50 de puncte):  
1. notarea oricărei idei comune a celor două texte                              5 p.  
2. explicarea – 4 p.; /explicarea adecvată–2 p.; /încercare de explicare– 1p.; formularea răspunsului într-un 
enunț – 1p.;                                                                                                                                         5 p.  
3. precizarea adecvată a motivului, valorificând textul indicat 5p./precizarea unui motiv, fără valorificarea 
textului dat – 1p.                                                                                                                                   5 p.  
4. explicație clară, nuanțată a relației actuale dintre om și Biserică – 4 p./ motivare cu ezitări – 1p.;  
încadrarea în numărul minim de rânduri – 1p.                                                                                     5 p. 
5. încadrarea în numărul minim de rânduri – 1p. folosirea adecvată a limbajului specific argumentării 
(verbe de opinie, conectori, structuri argumentative etc.) – 2 p.;folosirea ezitantă a limbajului specific 
argumentării – 1p. exprimarea clară, nuanțată a opiniei despre pașii pe care îi poate urma un copil în 
păstrarea ideii veșniciei născute la sat – 7 p.; exprimarea adecvată a opiniei despre pașii de urmat, dar fără 
identificarea concretă a lor – 4 p.; exprimarea unei opinii comune, ezitante, fără identificarea unor pași de 
urmat – 1p.                                                                                                                                        10 p.  
6. redactarea unei compuneri descriptive originale, utilizând un conţinut adecvat cerinţei – 6 p./redactarea 
unei compuneri descriptive banale, utilizând un conţinut adecvat cerinţei – 3 p./redactarea unei compuneri 
care respectă parțial cerința – 1p.; folosirea descrierii ca mod principal de expunere – 3p./amestecul 
modurilor de expunere, fără predominanța descrierii – 1p.; încadrarea în numărul minim de rânduri – 1p. 

10 p.  
Notă În cazul ultimilor doi itemi, la evaluarea răspunsurilor, se vor avea în vedere: Corectitudinea 
textului, succesiunea logică a ideilor: în totalitate – 2 p.; parţial – 1p. 2 p. Respectarea părţilor unei 
compuneri: în totalitate – 2 p.; parţial – 1p. 2 p.  
Proprietatea termenilor, bogăţia şi expresivitatea vocabularului: în totalitate – 2 p.; parţial – 1p. 2 p.  
Ortografia: 0-1 greşeli – 2 p.; 2-3 greşeli – 1 p.; peste 3 greşeli – 0 puncte 2 p.  
Punctuaţia: 0-1 greşeli – 2 p.; 2-3 greşeli – 1 p.; peste 3 greşeli – 0 puncte 2 p.  
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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