
 

Concursul județean de Limba și literatura română 

 

,,COMORILE CONDEIULUI” 

Ediția a III-a 

                              Etapa I  – 23.01.2016 

                                 CLASA a IV- a 

Barem varianta 1    

 PUNCTAJE TOTAL 

 Subiectul I  

a 3 substantive    

3 verbe    

3 adjective   

Calitatea scrierii: ortografia, caligrafia scrierii 

3x1p=3 p 

3x1p=3 p 

3x1p=3 p 

           1p 

           10 p 

b ultima variantă            5 p 

c șireată-adjectiv, nr. sing., gen feminin, determină 

substantivul vulpea 

a împărțit- verb, pers. III, nr.sing, timpul trecut 

grămadă- substantiv comun, nr. singular, gen feminin 

Se  punctează chiar dacă au scris cu prescurtări. 

Calitatea scrierii: ortografia, caligrafia scrierii 

4x0,50=2p 

4x0,50=2p 

4x0,50=2p 

 

             1p 

             7p 

d Cumetrele au adunat aproape tot în  grămezi pentru 

lei, iar pentru ele au lăsat aproape nimic. 

Calitatea scrierii: ortografia, caligrafia scrierii 

- se scad 0,10 puncte pentru greşeli de scriere ( lipsa 

cratimei sau folosirea incorectă a acesteia,   omisiuni 

de litere, silabe) 

6x1p=6p 

 

           1p 

           7p 

 Subiectul al II-lea  

a pădure=codru, 
 secunde=clipe,   

a evita=a se feri/ a ocoli,  

inteligență- înţelepciunea 

4x2p=8p 

b adevărat: fals, ireal, incorect…și alte forme corecte 

ascuțite: tocite, teșite…și alte forme corecte 

puternic: slab, molatec, moale…și alte forme corecte 

a găsi: a pierde…și alte forme corecte 

4x2p=8p 



c a-i veni ceasul cel din urmă= a muri 

fără să stea mult pe gânduri= iute, repede 

a ieși în calea cuiva= a întâmpina pe cineva 

a rămâne pe gânduri= a reflecta, a medita 

4x2p=8 p 

d  ( cu sufletul la gură, trup şi suflet, atins la suflet, într-un 

suflet, suflet de gheaţă etc.) 

se scad 0,10 puncte pentru greşeli de scriere ( lipsa 

cratimei sau folosirea incorectă a acesteia, lipsa 

articolului hotărât i, omisiuni de litere, silabe) 

2x5=10 p 

e Prietenul meu va  veni la spectacol  și va cânta la nai. 

Cel  mai apreciat a fost porumbelul  care  n-are  penele 

colorate. 

Firul alb  să  nu-l  atingeți  dacă n-ați scos cablul din 

priză. 

Nu-i un nume deosebit și de aceea bunica n-o place pe 

pisica sa. 

 

9x1p=9 p 

f -încadrarea în temă 

-creativitatea şi coerenţa ideilor 

-calitatea scrierii: ortografia, caligrafia scrierii 

-încadrarea în spaţiul recomandat 

      5p 

      8p 

      3p 

      2p 

     18p 

Oficiu       10 p 

 

Lucrările de limba şi literatura română presupun mai mult subiectivism în 

notare. Cu toate acestea, respectând baremul în litera şi spiritul său, puteţi hotărî în ce 

proporţie acordaţi punctajele pentru creativitate. 

 


