
BAREM DE CORECTARE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

TEST 1, clasa a IV-a pretestare, februarie 2019 

Nr.  Răspunsuri posibile Punctaj acordat 

1.   B 

 D 

 D 

3 puncte (1x3) 

Câte 1 punct pentru fiecare 

opţiune corectă. Nu se punctează 

răspunsurile care optează 

concomitent pentru 2 sau mai 

multe variante. 

2.   4 puncte (2x2) 

Câte 2 puncte pentru fiecare 

răspuns 

formulat şi scris complet, corect și 

în corespundere cu conținutul 

textului. 

Dacă răspunsul e formulat corect, 

în corespundere cu conținutul 

textului, dar e scris cu greşeli 

ortografice sau de punctuație – 1 

punct. 

Dacă răspunsul e formulat corect 

ortografic și respectă regulile de 

punctuație, dar nu corespunde 

conținutului textului, se acordă 0 

puncte. 

3.   F 

 A 

 A  

3 puncte (1x3) 

Câte 1 punct pentru fiecare 

opțiune corectă.  

4.  Tatăl , Săndel 2 puncte(1x2) 

Câte 1 punct pentru fiecare 

personaj identificat și scris corect.  

 

5.  În codrii Moldovei 

sunt copaci care au vârsta de peste cinci 

sute de ani.  

2 puncte (1+1) 

1 punct pentru alegerea corectă a 

enunțului; 

1 punct pentru corectitudinea 

scrierii.  

6.  un trunchi ca un scăunel nou 1 punct 

pentru sublinierea corectă a 

comparației.   

7.  Povestire    1 punct  

pentru identificarea corectă a 



speciei literare. 

 

8.  A trecut, a zărit, a măturat, a început. 4 puncte (1x4) 

Câte 1 punct pentru fiecare verb 

determinat corect conform 

cerinței. Se evaluează primele 4 

cuvinte scrise.  

9.  Codru  – pădure; 

copac – arbore; 

obosit – trudit; 

omăt – zăpadă. 

4 puncte(1x4) 

Câte un punct pentru fiecare 

sinonim adecvat. 

10.  Se vor accepta oricare 2 propoziții 

adecvate cerinței, de exemplu:  

   Pe fața lui Săndel a răsărit un zâmbet. 

   În cufărul cu bijuterii prințesa are multe 

inele de aur.  

4 puncte (2x2) 

Câte 2 (1+1) puncte pentru fiecare 

propoziție, ce conține cuvântul 

indicat, folosit cu alt sens decât 

cel din text.  

1 punct pentru respectarea sarcinii 

(ilustrarea  altui sens decât cel din 

text). 

1 punct pentru corectitudinea 

scrierii.  

Dacă se ilustrează același sens, 0 

puncte.  

11.  Omul rău(adjectiv) doborâse  (verb) 

tânărul copac(substantiv). 
3 puncte (1x3) 

Câte 1 punct pentru fiecare parte 

de vorbire identificată corect. 

12.  Săndel s-a oprit lângă un trunchi. Cu 

mănușa sa atent a măturat  zăpada sau  

rumegușul? Ei s-au mirat de vârsta 

fragedă a copacului. 

4 puncte (1x4) 

Câte 1 punct pentru fiecare 

ortogramă plasată corect. 

13.  
Pădurar, pădurice, a împăduri, împădurit. 

3 puncte(1x3) 

Câte 1 punct pentru fiecare cuvânt 

adecvat cerinței .  

Se vor aprecia primele trei cuvinte 

propuse. 

14.  Orice propoziții adecvate cerinței, de 

exemplu:  

Omule, ocrotește pădurile Moldovei! 

Cum se calculează vârsta copacului? 

4 puncte (2x2) 

Câte 1 punct pentru fiecare enunț, 

ce 

corespunde scopului comunicării 

cerut; 

Câte 1 punct pentru corectitudinea 

ortografică, de punctuație, 

lexicală, 

gramaticală a fiecărui enunț.  



15.  Un text coerent realizat conform cerinței.  

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


