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Nr.  Răspunsuri posibile Punctaj acordat 

1.   

B 

C 

B 

 

3 puncte 

Câte un punct pentru fiecare 

opţiune corectă. Nu se punctează 

răspunsurile care optează 

concomitent pentru două sau mai 

multe variante. 

2.  Oricare trei dintre cuvintele:  

lecţie, coleg, absentat, teme, 

matematică, vacanța, învățătoare, (să) 

învețe, clasa, bancă. 

 

3 puncte 

Câte 1 punct pentru fiecare cuvânt 

corect selectat și scris. 

Dacă va scrie mai multe cuvinte, 

se vor lua în considerare doar 

primele trei. 

3.  Drumul spre școală poate fi plăcut când 

locuiești aproape, când mergi împreună cu un   

prieten, când ai suficient timp să te pregăteşti 

de lecţii. 

În prima dimineață după vacanța de 

iarnă însă, Daniel a observat înaintea lui doi 

copii mergând împreună cu tatăl lor spre 

școală.   

4 puncte  

– Câte 1 p. pentru selectarea corectă 

a enunțului și câte 1 p. transcriere 

corectăi 

4.   

A 

F 

A 

3 puncte 

Câte 1 punct pentru fiecare 

opţiune corectă. Nu se punctează 

răspunsurile care indică ambele  

variante. 

5.  Trei dintre personajele: Daniel, Mihai, 

Eugen, învățătoarea, Nicolae, tatăl. 

3 puncte 

Câte 1 punct pentru fiecare 

personaj indicat  corect. 

6.  Un răspuns de tipul: 

Drumul spre școală și de la școală al 

băieților pare acum mai scurt, pentru că merg 

împreună, vorbesc, povestesc diferite 

întâmplări și nici nu observă când ajung la 

şcoală sau acasă.   

2 puncte 

– 1 puncte pentru înțelegerea 

situației și formularea unei explicații 

logice;  

– 1 punct pentru corectitudinea 

scrierii. Se acordă doar în cazul unui 

enunț formulat impecabil. 

7.  Orice comparații plauzibile, de exemplu: 

învăţătoare bună ca pâinea caldă;  

învăţătoare frumoasă ca o zână etc. 

2 puncte 

Câte un punct pentru fiecare 

comparație corectă şi completă. 



 

8.  aproape          departe 

tristeţea          bucuria 

vechea            noua 

lung                scurt 

4 puncte 

Câte un punct pentru fiecare 

antonim  indicat corect. 

9.   

 Orice titlu potrivit cu tema textului 

 

2 puncte 

- 1 punct pentru un titlu potrivit 

- 1 punct pentru că titlul este scris 

corect.  

10.  Se va accepta un enunț care demonstrează 

înțelegerea proverbului. 

 

3 puncte 

– 2 puncte pentru explicarea 

corectă și logică a sensului 

proverbului, 0 puncte dacă nu este o 

explicație.  

– 1 punct pentru scrierea corectă a 

enunțului. 

11.  De exemplu:  

Fermierii semănau grâul de toamnă. 

2 puncte 

– 1  punct pentru stabilirea corectă 

a sensului cuvântului; 

– 1 punct pentru scriere corectă a 

enunţului. 

12.  Pentru că semănau (verb) ca două picături 

de apă limpede (adjectiv), doamna învățătoare  

le-a propus să nu stea în aceeași bancă, ci unul 

să stea cu Daniel, iar al doilea (numeral 

ordinal)  –  cu Nicolae (substantiv propriu). 

4 puncte 

Câte un punct pentru fiecare parte 

de vorbire indicată corect. 

Se va accepta şi scrierea scurtă: 

numeral, respectiv substantiv.  

13.  Cine  l-a văzut azi pe Eugen? 

Mihai l-a speriat pe Nicolae.  

Mâine la lecția de educația plastică vom 

desena ghiocei. 

3 puncte 

Câte 1 punct pentru fiecare 

ortogramă plasată corect. 

  

14.  Orice enunţuri care respectă condiţiile date. 

De exemplu: 

Iulia, te rog, adu-mi o cana cu apă! 

Cum mergea Daniel către şcoală? 

4 puncte (2+2) 

Câte un punct pentru enunţ care 

respectă cerinţa şi câte un punct 

pentru scrierea lui corectă. 

15.  Un text coerent realizat conform cerinței.  

          Drumul meu spre școală 

 

8 puncte  

1 punct pentru că enunțurile scrise 

constituie un text. 

CRITERIU ELIMINATOR! Dacă 

nu este text coerent, itemul se 

apreciază cu 0 puncte. 

Dacă este un text coerent, se 

atribuie câte 1 punct pentru fiecare 

dintre cele 5 enunțuri solicitate. 



2 puncte pentru corectitudinea 

ortografică, punctuațională, lexicală, 

gramaticală a textului, după cum 

urmează: 

 2 puncte pentru un text scris 

impecabil; 

 1 punct pentru 1-2 greșeli în 

sumă; 

 0 puncte pentru 3 și mai 

multe greșeli comise. 

  50 puncte 

 

 

 


