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OLIMPIADA  

UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURĂ 

pentru elevii din mediul rural 

Etapa judeţeană 

17 martie 2019 

Clasa a VII-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 oricăror două personificări (exemple de răspuns: Garoafa râde; cerul ne privește ş.a.)   

  2x2p=4p. 

2. răspuns corect: c); 4p. 

3. răspuns corect: b), d), c), a);  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 

1. precizarea numelui și a specialității: John Gerarde, botanist.  2x2p=4p. 

2. prezentarea motivului (de exemplu: numele de floare a Paștelui se datorează faptului că anemonele nu 

înfloresc niciodată mai devreme de 15 martie și nici după 10 mai (perioada limită în care cade Paștele).    

  4p. 

3. litera corespunzătoare răspunsului corect este: c).  4p. 

4. – explicare clară, nuanțată – 3p. (de exemplu: secvența precizează perioada de înflorire a anemonelor, 

aceasta fiind doar în timpul primăverii, deși pot exista și rare excepții, în timp ce pe timpul verii nu vor mai 

apărea inflorescențe etc.); explicare cu ezitări, banală – 1p.;  3p. 

    – încadrare în numărul de cuvinte – 1p. 1p. 

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

     – încadrarea în numărul minim de cuvinte   1p. 

 

Partea a III-a 

1.precizarea ideii comune celor două texte: prezentarea florilor 5p. 

2.transcrierea enunțului despre trăsătura caracteristică: Specific anemonelor este discul auriu înconjurat de 

petale late.  5p. 

3. – prezentare clară, nuanțată (de ex.: Datorită perioadei timpurii de înflorire, în lunile martie – mai, 

perioadă ce coincide cu aceea a sărbătorilor pascale, dar și pentru faptul că petalele florilor roșii de 

anemone au culoare intensă, aceste flori erau folosite pentru vopsirea ouălor de Paște etc.) – 4p.; prezentare 

banală, ezitantă – 2p.;    3p. 

     – respectarea normelor de ortografie și punctuație (0-1 erori – 1 p.; 2 sau mai multe erori – 0 p.)   1p. 

     – respectarea numărului de cuvinte   1p. 

4. – menționarea  temperaturii optime înfloririi anemonelor (14-15 grade Celsius).   3p. 

    – respectarea normelor de ortografie și punctuație în scrierea enunțului (0-1 erori – 1 p.; 2 sau mai multe 

erori – 0 p.)   1p. 

    – formularea răspunsului într-un enunț   1p. 
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5. exprimarea unei opinii clare, nuanțate (de ex.: puritatea, prospețimea și frumusețea florilor au inspirat 

oamenii de-a lungul timpului; florile i-au însoțit în toate momentele importante ale vieții, atât în bucurii, cât și 

în dureri; i-au învățat să strălucească, indiferent de vitregiile vieții ș.a.) – 4p.; prezentare ezitantă, banală – 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 numărul de cuvinte  1p. 

 

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 numărul de cuvinte  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).  


