
Concursul Județean de Limba  și Literatura Romȃnǎ 

„Comorile condeiului”,  Etapa cerc pedagogic, 12.03.2016 
 

Barem de corectare clasa a IV- a 
 

Item Soluții Punctaj 

I 1) Formulează  și  scrie trei  întrebări  în legătură cu conţinutul 

textului și răspunde la aceste întrebări 

3+3 x 1punct = 6 puncte 

(Se scad 0,10 puncte 

pentru orice element de 

ortografie sau punctuație 

omis.) 

I 2)  Realizează corect corespondența între coloanele A și B  6 x 1 punct = 6 puncte 

I 3)   Numerotează  ideile   în ordinea în care s-au petrecut 

evenimentele. 

2, 1, 4, 3, 6, 5 

6 x 1puncte = 6 puncte 

I 4)    Alcătuiește două enunțuri  în care folosește cuvinte cu acelaşi 

înţeles pentru expresia  ,,cel mai de preț”.  

valoros, scump, minunat...alte cuvinte care respectă cerința 

2 x 3 puncte = 6 puncte 

Se scad 0,10 puncte pentru 

orice semne de punctuație, 

elemente de ortografie sau 

alineate omise. 

I 5)   Transcrie din text: 

- 2 substantive de genul neutru: concurs, obiecte...alte substantive 

care respectă cerința 

- 2 adjective care determină  un substantiv de genul feminin: 

albastră, minunată (substantivul nestemată)... 

- 2 pronume personale: i-,le-, ți-, ea,-o, tu...alte pronume personale  

care respectă cerința 

- 4 verbe la persoana a III-a, numărul singular:avea,organiza,a 

chemat,a spus, va primi, a venit....alte verbe care respectă cerința 

10 x1 punct=10 puncte 

  

I 6) Selectează corect, din fragmentul marcat, părțile de vorbire și le 

analizează. 

substantiv-felul, numărul, genul; 

verb- persoana, numărul, timpul 

adjectiv-numărul,genul, substantivul determinat 

pronume- felul, persoana, numărul, genul 

 

Se  punctează chiar dacă au scris cu prescurtări. 

 

8 x 2puncte=16 puncte 

 

4x0,50=2p ( 1 subtantiv) 

4x0,50=2p ( 1 verb) 

4x0,50=2p ( 1 adjectiv) 

5x0,40=2p ( 1 pronume) 

II 1) Scrie câte un  cuvânt cu același  ȋnțeles pentru fiecare din  

urmǎtoarele cuvinte: 

bucurie = veselie                       șovăire=teamă 

codrii =   pădurile                      supușii = slujbașii, slujitorii 

….și alte forme corecte 

 4 x 2puncte=8 puncte 

 

. 

II 2)  Formuleazǎ corect un enunț, folosind  cuvȃntul cu sens opus 

cuvȃntului ,,alerg” – stau  

4 puncte 

  Se scad 0,10 puncte 



….și alte forme corecte pentru orice semne de 
punctuație, elemente de 

ortografie sau alineate 

omise 

II 3) Transformǎ corect propoziția ,, Alerg în luptă fără șovăire” în 

propoziție simplă.  

Alerg. 

3 puncte 

II 4) Încercuiește varianta corectă 

V-a/Va cântat la pian când v-a/ va invitat la concert. 

Nu știu ce-l/cel interesează ce-l/cel mai mult. 

Dacă no/n-o ascult pe antrenoare, am să fac un meci nu-l/nul. 

Cei ce n-au/nau dreptate nar/n-ar trebui să se supere.. 

Nați/n-ați văzut că n-au/nau caietele. 

10 x 1 punct=10 puncte 

II 5)  

Transformǎ ȋn povestire dialogul. 

 

- respectarea cerinței 

- coerență 

- respectarea alineatului 

- scrierea corectă 

 

 

 

  

15 puncte 

 

4 puncte  

5 puncte  

2 puncte   

4 puncte 

Se scad 0,10 puncte pentru 

orice semne de punctuație, 

elemente de ortografie sau 

alineate omise  

 Oficiu  10 puncte 

 

Subiectul 1 – 50 puncte  Subiectul al II-lea - 40 puncte  Se acordǎ 10 puncte din oficiu. 

 

 


