
 
 

 

DIRECŢIA GENERALĂ 

 EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
 
 

 
CONCURSUL NAŢIONAL LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ 

etapa națională, 7 iunie 2013 
Nivelul 2 - clasele a VII-a și a VIII-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 existenței în item a unei precizări referitoare la limite de rânduri, se va depuncta, 
de fiecare dată, cu 1 punct nerespectarea acestora.  

 
 
SUBIECTUL I                                                                                                            30 de puncte

 
A. 4 puncte: 1 punct pentru fiecare răspuns corect 
1. c.  
2. b. 
3. d 
4. b 
 
 
B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect 
 

3 
 

8 4 6 7 2 5 1 

 
 
C.  12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe 
1. Precizarea victimelor înfometării: oameni bătrâni, incapabili să mai muncească; copiii din familiile 
numeroase; răniţii în accidentele din mină: 1 p. + 1 p. +1  p. 
2. Precizarea motivelor: copiii din casele comunitare sunt deznădăjduiți; sora sa n-ar rezista într-un astfel 
de mediu: 1,5 p. + 1,5 p. 
3. Prezentarea legăturii, de exemplu: natura sugerează starea de spirit a personajului etc. 

- 3 puncte pentru prezentarea nuanțată a legăturii; 
- 2 puncte pentru prezentarea parțial nuanțată a legăturii; 
- 1 punct pentru încercarea de prezentare. 

4. Explicarea cauzei, de exemplu: ele exprimă certitudinea supraviețuirii etc. 
            - 3 puncte pentru explicarea clară, coerentă 
            - 1 punct pentru încercarea de explicare. 
 
 
D. 10 puncte 
- 1 punct pentru formularea motivului pentru care  Peeta Mellark ar putea fi considerat un caracter 
puternic. 
- 8 puncte pentru prezentarea prin explicație clară, nuanțată; 4 puncte pentru prezentare ezitantă; 1 
punct pentru încercare de a explica. 
- 1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație. 
 
 
 
 



SUBIECTUL al II-lea___________________________________________________ 20 de puncte 
 
A. 10 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 
1. Definirea Skipfish-ului: instrument de securitate: 2 p. 
2. Precizarea scopului pentru care Google a făcut publice concluziile cu privire la modul de eficientizare 
a criptării SSL:pentru a ajuta alte site-uri web să adopte criptarea SSL și pentru a reduce costurile: 1 p. + 
1 p. 
3. Precizarea contextului: în timpul unor lucrări de întreținere de rutină pentru un centru Google: 2 p. 
4. Precizarea a două acțiuni: dezvoltarea unor instrumente de securitate, contribuție la fondarea 
StopBadware; colaborarea cu StopBadware etc. 1 p. + 1 p. 
5. Explicarea semnificației adjectivului: se referă la toate organizațiile, ONG-urile etc. 2 p. 
 
B. (10 puncte) 

- 3 puncte pentru formularea răspunsului 
- 6 puncte pentru motivarea clară, nuanțată  a răspunsului; 3 puncte pentru motivarea neclară a 
răspunsului: 1 punct pentru încercarea de motivare; 
- 1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație. 

 
 
SUBIECTUL al III-lea___________________________________________________     10 puncte 
1.  Precizarea informațiilor: ediția, perioada, locul de desfășurare, organizatorii, susținătorii 

- 2 puncte pentru răspunsul corect și complet. 
- 1 puncte pentru răspunsul parțial 

2. Prezentarea relației dintre mesajul verbal și cel vizual de pe afiș (de exemplu: mesajul vizual 
evidențiază ideea de lectură, de primăvară; mesajul verbal îndeamnă lectură etc.) 

-8 puncte prezentarea clară, nuanțată  a relației dintre mesajul verbal și cel vizual; 4 puncte 
pentru motivarea neclară ;1 punct pentru încercarea de motivare; 

 
  


