
Concursul Județean de Limba  și literatura romȃnǎ 

„Comorile condeiului”,  Etapa cerc pedagogic, 14.05.2016 
 

Barem de corectare clasa a IV- a 
 

Item Soluții Punctaj 

I. 1.   - personaje: Moș Miron și Mihăiță 

  - locul: prisacă 

  - timpul - vara 

3x 2 puncte = 6 puncte 

  

I. 2. Mihai  aștepta. 1x 3 puncte = 3 puncte 

I. 3. a),,ochii râzând de gânduri năstruşnice”-ochii plini de zâmbete/ ochii 

veseli/ privirea veselă 

b) ,,ochii pierduţi la marginea zării”- se uită fix la marginea 

zării/ 

are privirea fixă spre marginea zării/se uită țintă spre marginea 

zării/ 

...orice explicație plauzibilă 

2 x 4 puncte =8 puncte 

I. 4. Înțelesul din text este albină. 

Formulează corect propoziția. 

 

1 x 3 puncte = 3 puncte 

Se scad 0,10 puncte pentru 

orice semn de punctuație, 

element de ortografie sau 

alineat omis 

I. 5.  oleacă= puțin, nițel ;          au păşit=au mers, au călcat, au înaintat;   

cocoloș=bulgăre, ghemotoc, bulz 

….și alte forme corecte 

3 x2 puncte=6 puncte 

  

I. 6. bătrân        tânăr;      vechi       nou;    se bucură     se întristează/se supăra 

….și alte forme corecte 

3 x 2 puncte=6 puncte 

II.1. gingașă- gingășie;   vrăjită-  vrăjitoare;  măiastră-măiestrie; 

….și alte forme corecte 

 3 x 2 puncte =6 puncte 

 

. 

II. 2. 2 verbe la timpul trecut: a înflorit, au căzut....... 

2 substantive comune la numărul singular, gen masculin: 

trandafir, bobocel 

2 adjective, diferite de cele de la cerința 1: albă, rumene 

            2 pronume personale: ea, ele 

… sau orice parte de vorbire corect selectată 

8 x 1,5 puncte=12 puncte 

  Se scad 0,10 puncte pentru 

orice semn de punctuație, 

element de ortografie sau 

alineat omis 

II. 3. Exemplu: Ioana, Maria și Mircea vor culege  lalele galbene și 

trandafiri albi. 

3 x 3 puncte= 9 puncte 



…sau alte formulări care să respecte cerințele date. 

II. 4.      doisprezece- al doisprezecelea…ș.a.m.d… 3 x 1 punct=3 puncte 

II. 5.  

- voi/dumneavoastră  

 

 

 

 2 x 2 puncte=4 puncte 

  Se scad 0,10 puncte pentru 

orice semn de punctuație, 

element de ortografie sau 

alineat omis 

II. 6. Cânta  veselă privighetoarea. 
 

1 x 2 puncte=2 puncte 

II.7.    Nai/n-ai dormit bine pentru că nui/nu-i cald în cameră și nau/n-au 

fost închise ferestrele. 

   Cel/ce-l mai mult îl interesează să fie meciul nul/nu-l. 

   Va/v-a invitat la concert deoarece va/v-a cânta cel/ce-l mai mare 

solist la nai/n-ai. 

   Nați/n-ați văzut că nare/n-are cartea sa/s-a? 

 

12 x 0,50 puncte=6 puncte 

III - scrierea titlului 

- formularea corectă/logică a enunţurilor 
- coerenţa prezentării 

- originalitatea  

- folosirea alineatelor   

- aplicarea corectă a regulilor de ortografie şi de punctuaţie  

- aşezarea în pagină şi scrisul îngrijit 

- încadrarea în spaţiu                                                                                             

1 punct 

3 puncte 

3 puncte 

3 puncte 

1 punct 

2 puncte 

2 puncte 

1 punct 

16 puncte 

 Oficiu  10 puncte 

 

Subiectul 1 –32 puncte  Subiectul al II-lea -42 puncte Subiectul al III-lea- 16 puncte   

Se acordǎ 10 puncte din oficiu. 

 

 

 


