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OLIMPIADA UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURĂ 

pentru elevii din mediul  rural  

Etapa judeţeană 

29 februarie 2020  

Clasa a VI-a   

BAREM DE CORECTARE ȘI 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. precizarea temei poeziei, cu trimitere la două cuvinte/structuri – 4p./precizarea temei, fără trimitere la 

text sau cu trimiteri ezitante la text – 2p. 
4p. 

2. transcrierea corectă a unui epitet și a unei personificări din prima strofă a poeziei  4p. 
3. răspuns corect: a) 4p. 
4. formularea corectă a unei idei poetice din prima strofă, indicând relația cu titlul poeziei – 4p./formularea 

unei idei poetice, fără trimitere la titlul poeziei sau cu trimiteri ezitante la titlu – 2p.  
4p. 

5. prezentare nuanţată şi convingătoare, cu exemple din text – 4p./prezentare convingătoare, fără exemple 

din text – 2p./prezentare schematică – 1p. 
4p. 

 

Partea a II-a (20 de puncte): 

1. notarea corectă, într-un enunț, a originii denumirii științifice de Rosa canina 4p. 

2. transcrierea corectă și completă a enunțului care prezintă informația solicitată 4p. 
3. precizarea corectă a informației, într-un enunț 4p. 
4. răspuns corect: b), d), c), a). 4p. 
5. precizare clară, formulată în enunț – 4p./precizarea ezitantă, schematică – 2p. 4p. 

 

Partea a III-a (50 de puncte): 

1. numirea corectă a elementului comun identificat 5p. 

2. transcrierea corectă și completă a unui enunț format dintr-o propoziție, din textul A 5p. 

3.   formularea corectă a celor două comparații, cu termenii dați 

4.   prezentarea corectă a scopului, pe baza informațiilor din text  
5p. 

5p.  

  

5.   prezentarea nuanțată și convingătoare a unei stări/unui sentiment sugerat de poezie, cu trimiteri adecvate 

la text – 10p.; prezentarea unei stări/unui sentiment, cu trimiteri ezitante la text – 6p.; prezentare schematică, 

neconvingătoare – 3p.   

– 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. 

 

15p. 

6.  redactarea unei compuneri narative originale, utilizând un conţinut adecvat cerinţei și titlului dat – 10p.; 

redactarea unei compuneri narative, utilizând un conţinut adecvat cerinţei și titlului dat – 7p.; redactarea unei 

compuneri narative banale, utilizând un conţinut parțial adecvat cerinţei și titlului dat – 4p.; redactarea unei 

compuneri care respectă parțial cerința, narațiunea nu este modul principal de expunere – 2p.;  

15p. 

– coerența textului, succesiunea logică a ideilor                                                                                              1p.  
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– 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.  

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 


