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BAREM DE CORECTARE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

TEST 2, clasa a IV-   

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.  a)La rugămintea șoarecelui de a-l lăsa să plece, 

leul a izbucnit în hohote de  râs. 

b)La scurt timp, leul a fost prins de niște vânători. 

4 puncte (2x2) 

Câte 2 puncte pentru fiecare răspuns 

corect și complet.   

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.  a) (Un leu a fost trezit odată, ) atunci când îi 

era somnul mai drag, de un șoarece care i se 

plimba  pe fața. 

b) (Recunoscându-i răgetul mânios,) 

șoarecele a venit în grabă, cât a putut mai 

repede într-acolo, a ros funiile cu dinții și l-a 

eliberat pe leu. 

 

2 puncte (1x2) 

Câte 1 punct pentru copierea exactă a 

secvenței solicitate.  

4.  F 

A  

2 puncte(1x2) 

Câte 1 punct pentru fiecare opțiune 

corectă.  

5.  Oricare 4 verbe, de exemplu:  

se plimba, a implorat,a venit, a ros etc.   

  

4 puncte 

(1x4) 

Câte 1 punct pentru fiecare verb selectat 

corect.  

6.  Un leu a fost trezit odată, atunci când îi 

era somnul mai drag, de un șoarece care i se 

plimba  pe fața. 

Apoi a exclamat: „Ai luat în râs ideea că aș fi 

putut să te ajut în vreun fel, așteptându-te să nu 

primești nimic de la mine în schimbul favorului 

tău; acum ai aflat că este posibil ca până și un 

șoarece micuț să îi facă bine unui enorm leu." 

4 puncte 

(2x2) 

Câte 2 puncte  pentru fiecare secvență 

identificată și subliniată conform 

cerinței.   

7.  O variantă de genul:  

Orice  faptă bună, indiferent cât de 

mică, se răsplătește. 
Sunt posibile și alte formulări!  

2 puncte 

(1+1) 

1 punct pentru esența ideii deduse 

corect.  

1 punct  pentru corectitudinea 



ortografică (în limita regulilor învățate).   

 

8.  Textul dat este     o fabulă. 

Titlul textului este                                                             

 ”Leul și șoarecele”, 

.      

 

2 puncte 

(1x2) 

Câte 1 punct  pentru fiecare opțiune  

corectă.  

 

9.  O variantă de genul: 

Musafir – oaspete    

Voi găsi – voi afla  

Mânios – furios  

   A  eliberat – a salvat  

 

Sunt posibile și alte variante! 

4 puncte 

(1x4) . 

Câte 1 punct pentru fiecare sinonim 

adecvat, în limita celor solicitate. 

10.  O variantă de genul: iepure, mistreț.  

Sunt posibile și alte variante! 

2 puncte 

(1x2) 

Câte 1 punct  pentru fiecare cuvânt 

adecvat, în limita celor solicitate.   
11.  Oricare 3 substantive din text, de exemplu: somn, 

față, leu. 

Sunt posibile și alte variante! 

3 puncte 

(1x3) 

Câte 1 punct  pentru fiecare substantiv 

extras din text, în limita celor solicitate. 

12.  Plasează în enunțurile de mai jos 

ortogramele potrivite: l-a, la: 

Șoarecele l-a trezit pe leu.  

Prietenul a venit la el. 

La amiază leul obișnuia să doarmă. 

Cine  l-a chemat pe șoarece? 
 

4 puncte 

(1x4) 

Câte 1 punct pentru fiecare ortogramă 

plasată corect. 

.   

13.  Furia leului (substantiv) s-a topit 

(verb) ca prin minune(substantiv), și, 

izbucnind în hohote de râs, l-a lăsat pe 

șoarece (substantiv) să plece întreg  si 

nevătămat.  

4 puncte  

(1x4) 

Câte un punct pentru fiecare raportare 

corectă la partea de vorbire. 

14.  
O variantă de genul : 

Cum ți-ai permis să nu respecți regele 

animalelor? 

Sunt posibile și alte variante! 

2 puncte  

 

(1+1) 

1 punct pentru respectarea începutului 

dat;  

1 punct pentru esența interogativă a 

enunțului.  

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 

 

 

 

 

 

 

 


