DIRECŢIA GENERALĂ
EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

CONCURSUL NAŢIONAL LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ
etapa națională, 7 iunie 2013
Nivelul 4 - clasele a XI-a și a XII-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. d
3. a
4. a.
B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect
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C. (12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe)
Răspunde, pe foaia de concurs, formulând enunțuri, la fiecare din următoarele cerințe:
1. Precizarea aspectului: inelul de aur în formă de șarpe: 3 p.
2. Explicarea semnificației secvenței
- 3 puncte pentru explicarea nuanțată a semnificației secvenței;
- 2 puncte pentru explicarea parțială a semnificației secvenței;
- 1 punct pentru încercarea de explicare.
3. Prezentarea dovezii: fratele ei se îneacă cu o bomboană: 3 p.
4. Prezentarea motivului pentru care ambasadorul este dezamăgit
- 3 puncte pentru prezentare adecvată şi nuanțată;
- 2 puncte pentru prezentare schematică;
- 1 punct pentru încercarea de a prezenta.
D. 10 puncte
Redactarea celor două texte: 5 p. + 5 p.
Cele 5 puncte se vor acorda astfel:
- argumentare clară, nuanțată, cu exemple: 5 p.;
- argumentare schematică: 3 p.
- încercare de argumentare: 1 p.

SUBIECTUL al II-lea____________________________________________
20 de puncte
A. (10 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect)
1. Precizarea locului în care se află bucla de întrerupere: la capătul stiloului. 2 p.
2. Prezentarea modului în care se pot șterge notațiile: cu opțiunea „Radieră”; cu vârful stiloului prin
apăsarea butonului stânga şi atingerea suprfeței cu vârful stiloului: 1 p. + 1 p.
3. Menționarea aspectului pe care îl anunță LED-ul: când este necesară înlocuirea bateriei: 2 p.
4. Prezentarea diferențelor.
- 2 puncte pentru prezentarea clară, nuanțată;
- 1 punct pentru încercarea de prezentare
5. Explicarea aspectului solicitat: sunetul de confirmare
- 2 puncte pentru explicarea clară, nuanțată;
- 1 punct pentru încercarea de explicare.
B. (10 puncte)
- 9 puncte pentru prezentarea clară, nuanțată a avantajelor; 6 puncte pentru prezentarea
parțial nuanțată; 3 puncte pentru prezentare ezitantă; 1 punct pentru încercarea de
prezentare
- 1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație.
SUBIECTUL al III-lea____________________________________________

10 puncte

Prezentarea relației dintre mesajul verbal și cel vizual de pe afiș (de exemplu: asocierea cu
monumentele din cimitirul de la Săpânța; ideea de consumator de cinematografie etc.)
- 8 puncte prezentarea clară, nuanțată a relației dintre mesajul verbal și cel vizual; 6
puncte pentru prezentarea parțial nuanțată; 3 puncte pentru prezentarea ezitantă; 1 punct
pentru încercarea de prezentare;
- 1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație;
- 1 punct pentru originalitatea abordării.

