
 

BAREM DE CORECTARE LA LIMBA ROMÂNĂ 

TEST 2 clasa a IV-a 

februarie 2018 

Nr. 

crt. 

Punctaj 

maxim 
Răspunsuri posibile Explicații 

1.  

 

3 puncte Elevul va încercui:  

B 

C 

A 

Câte 1 punct pentru fiecare opțiune 

corectă. 

Se apreciază  cu 0 puncte  

răspunsurile, care optează concomitent 

pentru 2 variante.   

2.  4 puncte Exemplu: 

 Casa părintească nu era mare. 

 

 

 Mihai Eminescu a citit primele cărți cu 

frații săi. 

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 gre-

şeli ortografice sau de punctuație  1 

punct. 

Dacă răspunsul e formulat corect 

ortografic și punctuațional, dar nu 

corespunde conținutului textului, se 

acordă 0 puncte. 

3.  

 

3 puncte A 

F 

A                                                       

Câte 1 punct pentru fiecare opțiune 

corectă. 

Se apreciază  cu 0 puncte  

răspunsurile, care optează concomitent 

pentru 2 variante.   

4.  3 puncte Ex.: Văile, codrul, poienile. 

Posibil și: lac, prisacă… 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare 

înscriere corectă. 

 

5.  

 

3 puncte Hoinar, atent, talentat. 

 

Câte 1 punct pentru fiecare trăsătură 

de caracter selectată corect. 

6.  2 puncte Ochi negri ca murele 

Natura îi răspundea 

Câte 1 punct pentru fiecare mijloc 

artistic identificat corect. 

7.  3 puncte Mihai 

Casa 

Eminescu 

Câte 1 punct pentru fiecare 

completare corectă. 

. 

8.  2 puncte Leagănul copilăriei a rămas mereu în amintirea 

poetului, găsind loc în creația sa. 

2 puncte pentru identificarea corectă a 

enunțului. 

 

9.  2 puncte O povestire 2 puncte pentru identificarea corectă a 

speciei literare. 

10.  3 puncte Ex.: Cântec, a încânta, încântat ( și alte 

exemple: descântec, încântător…). 

Câte 1 punct pentru fiecare cuvânt 

identificat corect din familia lexicală. 

Se vor aprecia primele trei cuvinte. 

11.  3 puncte A lecturat-a citit;  

Să colinde-să cutreiere; 

Observate-văzute. 

Câte 1 punct pentru fiecare sinonim 

determinat corect. 



12.  4 puncte  Dimineață, Aron Pumnul a plecat la 

școală. 

 Pe drum l-a întâlnit pe Mihai. 

 Elevul său a fost activ  la lecție. 

 După ore, profesorul l-a lăudat. 

Câte 1 punct pentru fiecare ortogramă 

plasată corect. 

13.  4 puncte Ex.: Cum a fost copilăria lui Mihai Eminescu?  

Ce copilărie interesantă a avut viitorul poet! 

Câte 1 punct pentru fiecare enunț, ce 

corespunde scopului comunicării 

cerut; 

Câte 1 punct pentru corectitudinea 

ortografică, de punctuație, lexicală, 

gramaticală a fiecărui enunț . 

14.  3 puncte Marele poet (substantiv)  

și-a petrecut (verb)  copilăria în casa 

 părintească(adjectiv). 

Câte 1 punct pentru fiecare parte de 

vorbire identificată corect. 

15.  

 

 

 

 

 

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 puncte 

 

 

 

 


