
 

Concursul Județean de Limba  și Literatura Romȃnǎ 

„Comorile condeiului”,  Etapa locală, 25.02.2017 

 

Barem de corectare clasa a IV- a 

Item Soluții Punctaj 

I 1) 

 

a) De ce lunaticii ieșeau din văgăuni noaptea, la lumina Lunii? 

b) Cum își arătau piticii dragostea/ iubirea față de Lună? 

c) Ce hotărâre a luat bătrânul lor conducător? / Ce  condiție a pus 

bătrânul conducător pentru a numi un nou conducător? 

3x5 = 15 

 (Se scad 0,10 puncte 

pentru orice element de 

ortografie sau punctuație 

omis.) 

I 2)   Exemplu: 

   Un pitic tânăr, dornic de bogății, spunea că Luna este o sferă mare 

de argint.  Altul, mai bătrân, l-a contrazis spunând că nu-i decât un 

disc de carton colorat. Unui lunatic mâncăcios, Luna i se părea o 

roată de cașcaval. Părerea altui pitic care iubea dulciurile era însă că 

Luna e făcută din zahăr. Astfel, Lunaticii nu ajungeau la nicio 

concluzie.  

 

10p – răspuns formulat 

complet 

 (Se scad 0,10 puncte 

pentru orice element de 

ortografie sau punctuație 

omis.) 

I 3)  Ordinea corectă: 

4, 1 , 5, 3, 2 

 Punctaj partial pentru 2 enunțuri consecutive ( 2 puncte) / 3 

enunțuri consecutive  ( 3 puncte) 

5 puncte 

 

I 4) a) a  (se)  închina – cu sensul de a se ruga sau a capitula 

 

b) a (se) frământa – cu sensul de a (se )agita  sau a (se) răsuci, a 

învârti  ( aluatul)  

 

2x2,5 =5 puncte 

 

(Se scad 0,10 puncte 

pentru orice element de 

ortografie omis.) 

I 5)  

pitici – substantiv/ doi pitici, niște pitici ... 

pitici – adjectiv / arbori pitici ... 

2x2,5p=5 puncte  
 

(Se scad 0,10 puncte 

pentru orice element de 

ortografie omis.) 

II 1) stea =  astru, cometă 

giuvaer = bijuterie, nestemată 

a licări = a clipi, a pâlpâi, a străluci 

a ( se) brodi =a nimeri, a cădea, a pica 

fină = delicată, gingașă  

a dibui = a găsi, a descoperi  

6x1,5p =9 puncte 
( se accepta orice alt 

sinonim contextual) 

II 2)  Substantive: fir, felinar, giuvaer etc . 

Adjective: alb, fină, sfioasă etc. 

Verbe de pers a II-a: zboară, ține, urcă, să-nghiți etc 

2subst x 2,5p= 5 puncte 

2adj x 1p = 2 puncte  

3vbx 1p = 3 puncte  
 (Total 10 puncte)  

II 3)  Exemplu: 

Tu pui corect toate semnele de punctuație. 

 

Când ies afară cer voie părinților. 

-1 punct exemplu+ 1 

punct precizarea vb 

-1 punct exemplu+ 1 

punct precizarea vb 

 (Total 4 puncte ) 

II 4) frunză –  a înfrunzi 

alb – a albi / a înălbi 

piatră – a împietri 

vai – a se văita 

 4 x 1 punct= 4 puncte 

( scrierea greșită de 

depunctează  cu 1p ) 

  

II 5) a) A   b) F   c) A   d) F 4 x 2puncte = 8 puncte 

II 6)  cea; ce-a; ce-a; ce-l; cel; 5 x 1puncte = 5 puncte 



II 7) 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  

 

    

 Garfield s-a strecurat în camera stăpânului, a luat acordeonul și l-a 

aruncat  drept în tomberonul din fața casei. 
     - Am scăpat de pacostea asta!  i-a șoptit el lui Chițăilă,  care era 

și el nemulțumit de noua pasiune a stăpânului . 

      -O,  casă , dulce casă!   Sper că ai dreptate,  i-a răspuns 

șoricelul.  N-am mai avut o clipă de liniște de când a apărut 

instrumentul acesta în viața  noastră! 

      Nici n-au apucat cei doi prieteni să se bucure de liniște,  că în 

ușă a apărut un muncitor de la salubritate, cu acordeonul în brațe. 

      - Nu vă supărați,  domnule,  dumneavoastră l-ați aruncat la 

gunoi?  Aș zice că încă este foarte bun . 

 

Exemplu: 

  Gardfield și Chițăilă au aruncat acordeonul la gunoi, dar 

un muncitor l-a adus înapoi, stricându-le planul. 

 

20 semne de punctuație x 

0,30 p = 6 puncte 

( se acceptă , în loc de ! 

unde este posibil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 puncte ideea formulată 

coerent 

  Se scad 0,10 puncte 

pentru orice element de 

ortografie omis 

    Subiectul 1 – 40 puncte  Subiectul al II-lea – 50 puncte 

         Se acordǎ 10 puncte din oficiu. 

 


