
OLIMPIADA NAŢIONALĂ UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURĂ 

pentru elevii din mediul  rural 

Etapa judeţeană 

Clasa a VI-a 

Barem de corectare și de notare 

Partea I (20 de puncte): 

1. transcrierea secvențelor corespunzătoare (de exemplu: casa bunicilor, într-o dimineață de iulie) 2x2p. 4p. 

2. răspuns corect: b), d), a), c)  4p. 
3. explicare adecvată și nuanţată– 4p.;explicare schematică – 2p.;încercare de explicare, tendință de 

rezumare – 1p. 

4. prezentare adecvată– 3p.; prezentare schematică – 1p.; formularea răspunsului într-un enunț – 1p.   

4p. 

 

4p. 
5. motivarea adecvată și nuanţată– 3p.; motivare schematică – 2p.;încercare de motivare – 1p. 

+ 1p. încadrarea în numărul de cuvinte 

4p. 

 

Partea a II-a (20 de puncte): 

1. precizarea corectă a informației (aprilie 1961) 2p. 

2. transcrierea unei secvențe care se referă la conținutul unei capsule spațiale(de exemplu: aparatură de 

comandă, control și de măsură ) 
4p. 

3. răspuns corect : apariția și dezvoltarea tehnicii rachetelor 4p. 
4. răspuns corect: b) 4p. 
5. prezentare nuanţată, clară, cu exemple din text – 5p.;prezentare schematică – 3p. 

+1p. încadrarea în numărul de cuvinte 

6p. 

 

Partea a III-a (50 de puncte): 

1. numirea corectă  a elementului comun identificat (de exemplu: zborul în cosmos) 5p. 

2. răspuns corect (de exemplu: cosmonaut, racheta)2x2p. 5p. 

3.    răspuns corect (de exemplu: visase ceva frumos, visase că nu mai are opt ani, am visat că eram școlar) 5p. 

4.   menționarea adecvată a unui motiv – 5p.; menționarea ezitantă – 3p; încercare de motivare – 1p.  5p. 

5.   motivarea nuanțată a opiniei desprecălătoria cu o rachetă spațială, utilizând un conţinut adecvat 

cerinţei– 9p.; motivareaezitantă a opiniei – 6p.;încercare de prezentare – 1p. 

+1p.încadrarea în numărul de cuvinte 

10p. 

6. redactarea unei compuneri narative originale, utilizând un conţinut adecvat cerinţei – 9p.; redactarea 

unei compuneri narative, utilizând un conţinut adecvat cerinţei – 6p.; redactarea unei compuneri narative 

banale, utilizând un conţinut adecvat cerinţei – 3p.; redactarea unei compuneri care respectă parțial 

cerința, narațiunea nu este modul principal de expunere – 1p. 

+1p. încadrarea în numărul de cuvinte 

10p. 

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.  


