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Concursul judeţean de Limba şi literatura română 

,,COPILĂRIA – CUVÂNT ŞI CREAŢIE” 

Etapa I  – 22.02.2014 

CLASA a III a  Subiectul Nr.2 
Barem de corectare şi notare 

 Se acordă 10 puncte din oficiu 

1. a)    6p     pentru   identificarea corectă a celor 3 fragmente                                             3x2p=6p 

    b)    4p     pentru formularea celor 2 răspunsuri în scris                                                    2x2p=4p 

    c)   12p    pentru scrierea corectă a fiecărei idei principale sub formă de titlu sau enunț                                         

                                                                                                                                                                           3x4p=12p 

   d)     8p    pentru povestirea în scris a fragmentului ( 3p – fluenţa, logica povestirii, 3p – 

corectitudinea mesajului, 2p – scrierea corectă, ortografie şi punctuaţie)                                                   

3p+3p+2p=8p 

            *pentru fiecare greşeală de scriere, se scade câte 1 p din punctajul acordat la acest item 

 

2. a)    6p    pentru fiecare cuvânt identificat corect    (sau alte forme corecte)                        3x2p=6p 

                    ogor = țarină, pârloagă, pământ 

                    a sădi = a planta, a constitui, a crea, a întemeia 

                    îndată = imediat, numaidecât, acum, fără întârziere, de grabă     

    b)    6p    pentru fiecare cuvânt identificat corect       (sau alte forme corecte)                  3x2p=6p 

                    a răspuns = a întrebat 

                    iese = intră 

                    crește = a descrește, a scădea, a (se) micșora 

c)    6p    pentru fiecare cuvânt identificat corect    (sau alte forme corecte)                        3x2p=6p 

 babă = băbuță 

  găină = găinușă 

                   ban = bănuț 

d)    6p    pentru fiecare însușire identificată                                                                    3x2x1p=6p 

 

3.        12p    pentru încercuirea corectă a celor 6 cuvinte  (sa, s-a, s-au, sau, ia, ea)         6x2p=12p    

4.  a)    8p    pentru fiecare semn de punctuaţie identificat corect se scordă câte 0,5p        16x0,5p= 8p 

      Cecilia spune: 

     – Chiriac, şterge tabla! 

     – De ce trebuie să o şterg eu? 

– Ai uitat? Tu eşti elevul de serviciu. Ca elev de serviciu ai următoarele atribuţii: trebuie să 

aeriseşti clasa,  să ştergi tabla şi să împarţi colegilor laptele şi cornul. 

      – Te rog, Cecilia, ajută-mă!  

     b)   3p  pentru vocalele și consoanele scrise în tabel                                                       15x0,2=3p 

 

 

 

  

5.  a)  7p    pentru scrierea corectă a textului, prin identificarea celor 7 cuvinte (era, s-a, îmbobocită, 

deschis, izvorau, mii, ființei)                                                                                                    7x1p=7p 

*pentru fiecare greşeală de scriere, se scade câte 1 p din punctajul acordat la acest item 

    b)  6p   pentru redactarea textului, astfel: 

  - respectarea numărului de enunțuri  1p 

- regulile de ortografie și punctuație 1p 

- aspectul îngrijit al scrisului             1p 

- originalitatea ideilor                        3p  

*pentru fiecare greşeală de scriere, se scade câte 1 p din punctajul acordat la acest item 
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