
 

Concursul județean de Limba și literatura română 

 

,,COMORILE CONDEIULUI” 

Ediția a III-a 

Etapa județeană  – 14.05.2016 

CLASA a III- a 

 
Barem de evaluare şi  de notare 

 

         Se acordă 10 puncte din oficiu.  

       Nota finală se calculează prin adunarea punctajelor obţinute pentru fiecare  cerinţă/ 

exerciţiu.   

 

Subiectul I – 42 de puncte 

        

 Punctajul se acordă astfel:  

1.   Scrierea corectă a răspunsurilor: 

a) În prelungirea ultimei crengi din Copacul Depărtărilor se afla o scăriță. 

b) Frannie le dădu iepurașilor o bucățică de prăjitură. 

c) Copiii au observat prin scobitura din pământ cât de aproape era Copacul 

Depărtărilor. 

 

3x3 p=9 p 

2.   Scrie corect cuvinte cu sens/ înţeles asemănător pentru: 

 piezișă  = înclinată, aplecată                 insistent = stăruitor  

 pâclă     =  negură, ceață                       tărâm = meleag 

 neobișnuit =  anormal                           să se dezmeticească = să se trezească 
sau alte  sinonime care să se încadreze corect în text 

6x1p=6p 

 

 

 

 

 

3. Scrie corect cuvinte cu înţeles/sens opus pentru: 

 încântați -  dezamăgiți                                            interes      -   nepăsare                                              

 aruncă    -   prinde                                                  dedesubt - deasupra 

 străin –   cunoscut                                                   vârî – scoase 

sau alte forme corecte care să aibă înțeles în enunțul din text 

6x1p=6p 

4. Transcrie ultimul enunț din alineatul al nouălea. 

Copiii priviră scara prin norul de dedesubt și observară cât de aproape 

era Copacul Depărtărilor.  

 

     3p 

5. Modifică numărul substantivelor subliniate din următoarele propoziţii: 

Copilul era peste măsură de încântat. 

La capătul crengii se găseau, în prelungire, niște scărițe.  

2x3p=6p 

6. Transcrie și analizează din fragmentul marcat pe text… 

- pentru identificarea corectă a fiecărui cuvânt  
- pentru analiza corectă a fiecărei categorii gramaticale:  

-la substantiv: fel, număr, gen  

- la verb: persoană, număr 

- la adjectiv: număr  

- la pronume: persoană, număr 
 

 

 

4x1p=4p 

 

3x1p=3p 

2x1p=2p 

1x1p=1p 

2x2p=2p 



Subiectul al  II-lea – 33 de puncte 

 

  

1. 

 

 

 

   

 Alcătuiește propoziții în care cuvintele să respecte următoarea schemă… 

- pentru identificarea corectă a fiecărei părți de vorbire existente în 

schema dată 

- pentru alcătuirea corectă și pe baza schemei a celor două propoziții  

 

8x1p=8p 

 

2x1p=2p 

2. Alcătuieşte propoziţii în care cuvântul ,,vii” să fie, pe rând: substantiv, 

verb, adjective. 

3x4p=12 

3. Completează cu forma potrivită a cuvintelor: i-au/ iau, s-a/ sa, să-i/ săi, i-

a/ ia, ne-am/ neam,  într-una/ întruna, la/ l-a. 

Este ziua verișoarei mele, Raluca. Emoționat iau  buchetul de flori și 

plec la ea. Casa sa este destul de aproape.  

Părinții săi  i-au  cumpărat un ceas, iar eu i-am scris o felicitare. 

Invitații sosesc întruna. Cu toții i-au adus multe cadouri. Într-una dintre 

cutii, a descoperit aparatul foto pe care dorea să și-l ia de ceva vreme.  

Când a sosit tortul, părinții au fost primii care i-au spus ,,La mulți 

ani!”. A fost o aniversare frumoasă și toți ne-am simțit minunat! 

 

 

 

11x1p=11p 

 

Subiectul al III-lea   - 15 puncte 

 

 Punctajul se acordă astfel: 

-originalitate-2p 

- respectarea cerinței – 2p; 

- scrierea cu majusculă la începutul propoziției – 1p; 

- topica propoziției – 2p; 

- folosirea alineatelor și a semnelor de punctuație în mod corespunzător – 2p; 

- scrierea corectă a cuvintelor - 2p; 

-așezarea corectă în spațiul  indicat-2p 
-scriere  lizibilă-2p 

15p 

 

Notă:  

La subiectele I și II  se scade din punctajul total astfel: 

- 0,10 pentru fiecare literă omisă/ adăugată; 

- 0,10 pentru fiecare cuvânt/literă îngroșată/ștearsă; 

 


