
BAREM DE CORECTARE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

TEST 2, clasa a IV-a, februarie 2019 

Nr.  Răspunsuri posibile Punctaj acordat 

1.  
 B 

 A 

 C 

3 puncte (1x3) 

Câte 1 punct pentru fiecare 

opţiune corectă. Nu se punctează 

răspunsurile care optează 

concomitent pentru 2 sau mai 

multe variante. 

2.  
Marin este  un băiat modest și cumpătat. 

Bunicul (meu) este un om harnic și 

înțelept. 

2 puncte (1x2) 
Câte 1 punct pentru fiecare 

secvență rescrisă corect.  

Răspunsul parțial nu se 

punctează.  

3.   Nicu recunoaște că nu a fost 

niciodată într-o livadă.  

 Lui Marin îi place să se afle în 

livada bunicului său, pentru că 

acolo poate să vorbească în voie cu 

el. 

4 puncte (2x2) 

Câte 2 puncte pentru răspunsul 

corect, în limitele unui enunț.  

1 punct  pentru un răspuns parțial, 

care nu are structura enunțului, 

dar este corect în esență.  

4.  F 

F 

A 

A 

F  

5 puncte(1x5) 

Câte 1 punct pentru fiecare 

opțiune corectă.  

5.  Titlul textului este ”Livada bunicului”.  

Bunicul știe să povestească despre diferiți 

copaci și arbuști.  

4 puncte 

Câte 1 punct pentru fiecare 

informație dedusă corect și câte 

1p. pentru scriere corectă. 

6.  Oricare denumiri de copaci fructiferi, de 

exemplu:  

Măr  

vișin  

cireș  

cais 

păr  

3 puncte 

(1x3) 

Câte 1 punct  pentru fiecare 

denumire adecvată, de copac, nu 

de fruct!  

7.  Textul este o povestire.  

Textul conține un dialog. 

 

2 puncte 

(1x2) 

Câte 1 punct  pentru fiecare 

răspuns corect.  



8.  Se va accepta o explicație logică de genul:  

În orice anotimp, livada te ademenește 

prin frumusețea ei, pentru că fiecare 

anotimp își are farmecul propriu.   

2 puncte 

2 puncte pentru răspunsul logic, 

corect.  

1 punct  pentru un răspuns parțial, 

incomplet. 

9.  Un titlu potrivit, de exemplu:  

Locuri preferate. 
1 punct 

Pentru un titlu care se potrivește 

textului.  

 

10.  Se va accepta orice întrebare adecvată 

textului, cu excepția celor adresate deja 

elevului în acest test.  

2 puncte (1+1) 

1 punct pentru corespunderea 

întrebării cu textul.  

1 punct pentru formularea și 

scrierea ei corectă.   

 

11.  Două dintre semnele: punctul, semnul 

întrebării, semnul exclamării.  

 

2 puncte (1x2) 

Câte un punct pentru semn 

adecvat cerinței, în limita celor 

solicitate.   

12.  O  clipă -  un moment 

a chibzuit -  a gândit , a cugetat etc. 

a oferit  – a dat, a propus etc. 

culege –  strânge, adună etc. 

 

4 puncte (1x4) 

Câte un punct pentru fiecare 

sinonim adecvat. 

13.  Fratele meu l-a rugat pe Nicu să-l ajute.  

Cine l-a văzut azi pe Mihai?  

Mergem la Muzeul de Etnografie și Istorie 

Naturală. 

Bunicul a fost ghid la acest muzeu.   

4 puncte(1x4) 

Câte 1 punct pentru fiecare 

ortogramă plasată corect. 

 

14.  Oricare 4 dintre substantivele:  

Floare, roadă, scară, coș, ladă, grijă. 
4 puncte (1x4) 

Câte un punct pentru fiecare 

substantiv identificat corect. 

Se examinează primele 4 opțiuni.  

 

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 

 

 

 

 

 

 


