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Barem de corectare clasa a IV- a 

Item Soluții Punctaj 

I 1)   Ex: 

   Doamna Nucșoricel era / este  o șoricică foarte bună la suflet. Le 

ducea/ Le duce grija celor doi copii, Lucy și Arthur. Ea știa/știe să 

facă tot felul de bunătăți și le pregătea/ le pregătește cu drag. 

  Sau: 

   Domnul Nucșorice era/ este un șoarece foarte simpatic. Soția lui îl 

alinta/ îl alintă, spunâdnu-i Tumtum. Lui îi plăcea/ place să fie 

organizat și avea/ are multe idei. A făcut /Face planuri pentru a-i 

ajuta pe Lucy și pe Arthur și le-a discutat/ le discută cu Nucșoară, 

soția sa. 

 

Total:7,5 puncte 

3 puncte pentru 

corectitudinea ideilor 

2,5 puncte pentru 

coerența exprimării 

2 puncte pt ortografie și 

punctuație  

I 2)   Ex: 

  Primul lucru menționat pe listă de Tumtum  era/ este să repare 

caloriferul electric. De asemenea, el trecuse câteva lucruri pe care să 

le facă soția lui, de exemplu, să peticească hainele celor doi copii. 

Total:7,5 puncte 

3 puncte pentru 

corectitudinea ideilor 

2,5 puncte pentru 

coerența exprimării 

2 puncte pt ortografie și 

punctuație  

I 3) gând, gândire, îngândurat, a se gândi 

duioșie, a se înduioșa, înduioșat, neînduioșat  
2,5 ( 3 x 0, 80p ) 

2,5 ( 3 x 0, 80p ) 

   total 5 puncte 

I 4) a studia ( aici) = a cerceta, a examina, a observa 

a se înfrupta = a mânca, a savura 

a suspina= a ofta, a se plânge  

misterios = tainic, ascuns, enigmatic 

simplu = ușor, firesc, natural, accesibil 

propunere = idee, sugestie, părere 

 

1 x 6 = 6 puncte  

I 5) ani buni = mulți  

buna sa soție = darnică, generoroasă, miloasă 

Orice enunț clar, corect, în care cuvântul bun are sensul de obiect 

(substantiv) sau ajdectiv cu întelesul de gustos,  potrivit, pe măsură, 

de calitate sau orice locuțiune adjectivală, adverbială etc 

Ex. Paltonul este bun pentru mine. 

      Eclerul cu frișcă este bun.  

      Croitorul a folosit un material bun pentru rochia mea. 

      Feciorul  era bun de gură, dar nu muncea mai nimic toată ziua. 

 

1 p 

1p 

2 x 1p  

( nu se depunctează 

folosirea în enunț a 

gradelor de comparație!)  

I 6) transcrierea a oricăror 3 cuvinte alcătuite din câte 4 silabe  3 x 2 p = 6 p  

I 7) Orice sens secundar sau figurat al verbului:  

Valurile mării au înghițit corabia. 

Moșul a înghițit toate răutățile babei și ale fiicei sale. 

Copilul și-a înghițit lacrimile. 

Nu găsesc stiloul, parcă l-a înghițit pământul. 

2 x 1p = 2p 

I 8)  Oricare 3 substative, 3 adjective, 3 pron. personale, 3 verbe, 

conforme cerinței formulate 
 12 părți de vorbire x 1p 

= 12 puncte  

I9) Exemplu: 

 

 

Total: 5 puncte 

 

 



                                                                         8 a IV-a  

Dragi șoricei, 

   Stăpânii au adus o pisică. Este foarte ageră și se strecoară prin 

casă, căutând șoricei. Stă mai ales prin bucătărie, așteptând să 

primească ceva bun de mâncare  

    Vă rog să fiți foarte atenți! Mă tem să nu vă prindă. 

                            Cu drag, 

                                         Arthur ( sau Lucy) 

2 puncte – formula de 

început și de final 

3 puncte  minimum 3 

enunțuri 

( 0,20 lipsa datei) 

II 1) completarea cu formele adecvate  1 x 10 variante corecte = 

10 puncte 

II 2)  4 enunțuri -  câte un enunț pentru fiecare situație dată 

 
4x2p = 8 puncte 

II 3)   Transcrierea textului cu minimum 2 alineate și încă 2 alineate 

pentru cele două linii de dialog  construite  conform cerinței. 

 

   Dănuţ este un băiat isteţ.  Învaţă bine, dar nici la joacă nu-l întrece 

nimeni.  El şi-a făcut un zmeu mare şi frumos, din hârtie albastră.  

După-amiază vrea să-l înalţe.  I-a chemat şi pe prietenii săi,  Vlăduţ 

şi Emil.   

   Vlăduţ ţine cu o mână zmeul,  iar cu cealaltă coada. Dănuţ 

desfăşoară sfoara.  Când vântul suflă mai tare,  ei reușesc să ridice 

zmeul jucăuș.  Copiii aleargă pe lângă el, bucuroşi.  Deodată  sfoara 

se rupe şi zmeul se pierde printre nori. 

   - Ce păcat! a spus Dănuț. Am lucrat atât de mult la el! 

   - Nu te necăji, te ajut eu să faci altul! l-a încurajat Vlăduț. 

 

total 15 puncte 

- 1 x 10 enunturi  

identificate corect = 10p 

- 5 puncte cele 2 replici 

coerente, legate de subiect 

 

    Subiectul 1 – 57 puncte  Subiectul al II-lea - 33puncte   

    Se acordǎ 10 puncte din oficiu 

    

    Notă: 

      Pentru toate subiectele – scădem 0, 20 puncte  pentru orice greșeală  de ortografie , de punctuație și 

pentru  lipsa alineatelor. 

 
 


