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Concursul Judeţean de Limba şi literatura română 
,,COPILĂRIA – CUVÂNT ŞI CREAŢIE” 

Etapa a II a  – 29.03.2014 
CLASA a III a                                                                                          Subiectul Nr.2 

Barem de corectare şi notare 

10 puncte oficiu 

I.  50 p 

1.a)  4p    sublinierea corectă şi completă a mesajului bunicii “Când veţi împlini cincisprezece ani,veţi 
avea voie să ieşiţi la faţa mării şi să vedeţi corăbii, oraşe şi păduri.”                                              4p 

     b) 6p     pentru formularea celor 3 răspunsuri în scris (“Zâna Mării”, Hans Ch. Andersen, şase 
domniţe)                                                                                                                                        3x2p=6p 
    c)  6p    pentru scrierea corectă a celor 3 întrebări (se scad 0,10p pentru fiecare greşeală de scriere, 
de punctuaţie, de topică)                                                                                                               3x2p=6p 

       d)  4p    varianta c) mlă-di-oa-se, cinci-spre-ze-ce, ie-şiţi                                                                 4p 

2. a)   6p    pentru fiecare cuvânt identificat corect    (sau alte forme corecte)                                   3x2p=6p 
glas = voce, grai, cuvânt 
fermecat = vrăjit, magic, încântat 
limpede = clar, lucid, pur, transparent 

   b)  6 p    pentru fiecare cuvânt identificat corect       (sau alte forme corecte)                          3x2p=6p 
  ziua = noaptea 
  deschideau = închideau 
       bucurie = tristeţe 
  c)    6 p    pentru fiecare cuvânt identificat corect    (sau alte forme corecte)                                   3x2p=6p 
 peşte  = peştişor 
       copac = copăcel 
                   odaie  = odăiţă 
  d)    6p    pentru fiecare însuşire identificată corect                                                                3x2x1p=6p 
 
 3.     6p    pentru completarea corectă a celor 6 cuvinte (ne-am, neam, iau, i-au, nea, ne-a)    6x1p=6p  
 
II. 30 p 

     1.   4p – gheată, nor, stradă, şcoală                                                                                                      4p 
 2.   4p – nume de ţară, nume de oraş                                                                                          2x2p=4p 

3.   4p – victorie, gălăgie, prieten, argint                                                                                           4p 
4.   8p – odăile mici, ape(le) limpezi                                                                                           2x 4p=8p 
5.   4p – substantiv –fel, număr   / adjectiv – număr                                                                  1x4p=4p 
6.   6p – şiret (substantiv, adjectiv), tânăr (substantiv, adjectiv)                                             4x1,50= 6p 
 

III.  10 p 
                        10 p  pentru redactarea textului, astfel: 
                      - scrierea titlului                                                                              0,5 p 

  - utilizarea tuturor cuvintelor date                                        10x0,5 =5p 
- respectarea părţilor compunerii                                     3x 0,5 =  1,5p 
- regulile de ortografie şi punctuaţie                                                  1p 
- aspectul îngrijit al scrisului                                                              1p 
- originalitatea ideilor                                                                         1p  

 
* pentru fiecare greşeală de scriere sau de punctuaţie se scade câte 0,1 p  
* se pot obţine punctaje cu zecimale (nu se rotunjesc) 


