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BAREM DE CORECTARE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

TEST 1, clasa a IV-   

 

Nr. 

crt. 

 

Răspunsuri posibile 

 

Punctaj acordat 

1.  B. toate bunătățile 

C. pâinea cu rouă 

D. îi este foame 

3 puncte 

Câte 1 punct pentru fiecare opțiune corectă. 

Se apreciază cu 0 puncte răspunsurile, care optează 

concomitent pentru 2 variante. 

2.  Cine mânca rău și alegea mâncarea? 

Doru mânca rău și alegea mâncarea. 

Când roua s-a făcut rumenă-rumeoară s-o 

pui pe felioară? 

Roua s-a făcut rumenă-rumeoară s-o 

pui pe felioară, când lui Doru i se făcuse 

foame. 

4 puncte 

Câte 2 puncte pentru fiecare răspuns formulat şi scris 

complet, corect și corespunde conținutului textului. 

Dacă răspunsul e formulat corect la conținutul textului, 

dar e scris cu greşeli ortografice sau de punctuație-1punct. 

Dacă răspunsul e formulat corect ortografic și respectă 

regulile de punctuație, dar nu corespunde conținutului 

textului, se acordă 0 puncte. 

3.  F 

A 

F 

3 puncte 

Câte 1 punct pentru fiecare opțiune corectă. 

Se apreciază cu 0 puncte răspunsurile, care optează 

concomitent pentru 2 variante. 

4.   Titlul textului este „Pâine cu rouă”. 

 Doru este un personaj principal.  

2 puncte 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare înscriere corectă. 

5.         

     Era tare gustoasă pâinea cu rouă! 

 

2 puncte 

1 punct pentru identificarea corectă a enunțului;  

1 punct pentru transcrierea exactă și corectă  a enunțului.   

6.  Munca face pofta de mâncare. 2 puncte 

2 puncte pentru alegerea corectă. 

7.  Textul citit este o povestire. 1 punct 

1 punct pentru identificarea corectă a speciei literare. 

8.  a smiorcăi – a scânci 

îmbujorată – rumenită  

atenție – grijă  

delicioasă – gustoasă  

4 puncte 

Câte 1 punct pentru fiecare sinonim determinat corect. 

9.   

A felia, felie, feliată, nefeliată, etc. 

3 puncte 

Câte 1 punct pentru fiecare cuvânt identificat orect din 

familia lexicală. Se vor aprecia primele trei cuvinte. 

10.  Roua sclipitoare ca mărgăritarele; 

Darnic ca un soare. 

4 puncte 

Câte 2 puncte pentru fiecare comparație creată corect. 

11.  La  vie Doru l-a ajutat pe tatăl său. 

Doru ia atent pâinea să nu se scuture roua. 

Tata i-a mai dat lui Doru o felioară. 

4 puncte 

Câte 1 punct pentru fiecare ortogramă 

plasată corect. 

12.  Se acceptă orice verb la timpul trecut din 

text. 

Se acceptă orice substantiv comun din text. 

Doru 

Se acceptă orice adjectiv din text. 

4 puncte 

Câte 1 punct pentru fiecare parte de 

vorbire identificată corect. 

13.  În clasa a doua s-au distribuit manuale noi.  2 puncte 

1 punct pentru propoziția, ce conține cuvântul indicat, 

folosit cu alt sens decât cel din text; 

1 punct pentru corectitudinea ortografică, de punctuație, 

lexicală,gramaticală a enunțului scris . 



14.  Ex.: 

Dorule, ce gustoasă e pâinea cu rouă! 

Unde este cea mai bună pâine cu rouă? 

4 puncte 

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, de punctuație, 

lexicală, gramaticală a textului, după cum urmează: 

2 puncte pentru un text scris impecabil; 

1 punct pentru 1-2 greșeli în total; 

0 puncte pentru 3 sau mai multe 

greșeli comise. 

Total 50 de puncte 

 


