
Concursul Județean de Limba  și Literatura Romȃnǎ 

„Comorile condeiului”,  Etapa localǎ, 12.03.2016 

 

Barem de corectare clasa a II- a 

 

Item Soluții Punctaj 

I 1) a) slabă și murdară; 

b) grumazul 

c) flașnetarul / flașnetarul cel rău 

d) alifie 

e) om de nădejde 

 

5 x 4puncte = 20 

(Se scad 0,20 puncte 

pentru orice element 

de ortografie sau 

punctuație omis.) 

I 2)  Oricare 2 cuvinte alcătuite din trei silabe, respectiv 2 cuvinte alcătuite din 

patru silabe 
4 x 1 punct = 4 

I 3) firav= slăbuț, plăpând, gingaș, delicat  

a poftit-o = a invitat-o, a îmbiat-o 

 funia = sfoara  

alifie= cremă, unguent  

4 x 3 puncte = 12 

I 4)   Maimuțica s-a plâns că flașnetarul  o bătea și o ținea legată. Din cauza 

funiei, o durea rău gâtul. Ea a fugit de la stăpân, să scape de chinuri. 

 (Sau orice alt răspuns adecvat, coerent, alcătuit din 2-3 enunțuri.) 

10 puncte  

Se scad 0,20 puncte 

pentru orice semne 

de punctuație, 

elemente de 

ortografie sau 

alineate omise. 

I 5)  - Buna ziua, doctore! Te rog să mă ajuți! Am mâncat foarte multe omizi 

și mă doare burtica! 

Sau: 

 - Te rog să mă ajuți, doctore! M-a fugărit o pisică flămândă și am aripa 

rănită! Abia am scăpat din ghearele ei! 

 (Sau oricare formulare coerentă, alcătuită conform cerinței.) 

10 puncte 

Se scad 0,20 puncte 

pentru orice semne 

de punctuație, 

elemente de 

ortografie sau 

alineate omise. 

II 1)   s-a ( luminat), s-au (trezit), la (pescuit), s-a (bucurat) , sau (râme) , l-a 

(întrebat), s-a (apucat) (aventura) sa, s-a (lăudat) 
9 x 2 punct2 fiecare 

ortogramă=18 
. 

II 2)  Exemplu: 

   A sosit primăvara. Ziua este mai lungă și vremea s-a încălzit. 

  Cei doi pițigoi și-au făcut cuib într-un copac bătrân. Din ouă au ieșit 

puișorii gălăgioși și flămânzi. 

  - Copii, am dus de mâncare! spune mama. 

  - E rîndul meu! se repede unul dintre pui. 

  - Aveți răbdare! îi ceartă pițigoiul tată cu blândețe.  

16 puncte 

(3 încadrare în temă 

– imagine/întrebări 

2 puncte – nr. de 

enunțuri 

3 puncte – dialog 

3 puncte - coerență 

2 puncte- alineate 

3 puncte pentru 

corectitudine – 0,20 

orice greșeală de 

scriere) 

  

    Subiectul 1 – 56 puncte  Subiectul al II-lea - 34 puncte  Se acordǎ 10 puncte din oficiu. 

 


