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Nr. 

crt. 

Punctaj 

maxim 
Răspunsuri posibile Explicații 

1.  

 

3 puncte Elevul va încercui:  

C 

B 

C 

Câte 1 punct pentru fiecare opțiune 

corectă. 

Se apreciază  cu 0 puncte  

răspunsurile, care optează concomitent 

pentru 2 variante.   

2.  4 puncte Exemplu: 

 Mama credea că se adună cel mai greu 

pâinea, mierea și cuvintele  

într-o carte. 

 

 

 Micu plecă mândru la magazin, deoarece  

era pus și el la treabă . 

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 respectă regulile de 

punctuație, dar nu corespunde 

conținutului textului, se acordă 0 

puncte. 

3.  

 

3 puncte A 

F 

F                                                       

Câte 1 punct pentru fiecare opțiune 

corectă. 

Se apreciază  cu 0 puncte  

răspunsurile, care optează concomitent 

pentru 2 variante.   

4.  3 puncte Ex.:  

Mama, tata, Micu. 

 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare 

înscriere corectă. 

 

5.  

 

2 puncte Orice titlu potrivit cu tema textului. 

 

Se acordă  2puncte pentru un titlu 

potrivit. 

6.  2 puncte  Micu se simțea în al nouălea cer: pâinea 

cumpărată de el a fost pe placul tuturor! 

 

 

1 punct pentru alegerea corectă a 

enunțului;  

1 punct pentru corectitudinea scrierii.  

7.  2 puncte Pâinea uscată satură casa. 

 

 

2 puncte pentru identificarea corectă a 

ideii principale. 

8.  2 puncte  Povestire 

 

2 puncte pentru identificarea corectă a 

speciei literare. 

9.  4 puncte strânge - adună ; 

sfătuia - povățuia ; 

făgăduia - promitea ;  

delicioase - gustoase . 

 

Câte 1 punct pentru fiecare sinonim 

determinat corect. 



10.  3 puncte Ex.: Pietrar, a împietri, pietros ( și alte cuvinte 

din familia lexicală dată). 

Câte 1 punct pentru fiecare cuvânt 

identificat corect din familia lexicală. 

Se vor aprecia primele trei cuvinte. 

11.  2 puncte Orice comparații plauzibile, de exemplu: 

copil harnic ca o albinuță, 

mama frumoasă precum o zână.  

 

Câte 1 punct pentru fiecare 

comparație corectă şi completă. 

12.  4 puncte  Micu i-a ajutat mamei să servească 

masa de sărbătoare. 

 Mama ia pâinea și îi servește pe meseni. 

   Ea este amabilă cu oaspeții.  

 Un musafir i-a mulțumit pentru 

ospitalitate.   

Câte 1 punct pentru fiecare ortogramă 

plasată corect. 

13.  4 puncte Ex.: Ce carte ai dori să citești ?  

Această carte e o adevărată comoară! 

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.  4 puncte Harnicul (adjectiv) brutar  

a copt (verb) astăzi pâine (substantiv). Ea 

(pronume) era gustoasă. 

 

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 

 


