
BAREM DE CORECTARE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

TEST, clasa a IV-a , 21 mai 2019 

Nr.  Răspunsuri posibile Punctaj acordat 

1.   B 

 C 

 D 

3 puncte (1x3) 

Câte 1 punct pentru fiecare opţiune corectă. Nu se 

punctează răspunsurile care optează concomitent 

pentru 2 sau mai multe variante. 

2.   Ulciorul crăpat ajungea acasă pe 

jumătate cu apă. 

 Pe o parte a drumului creșteau flori 

frumoase, deoarece bătrâna le 

semănase. 

4 puncte (2x2) 

Câte 2 puncte pentru fiecare răspuns formulat şi 

scris complet, corect și în corespundere cu 

conținutul textului. 

Dacă răspunsul e formulat corect, în corespundere 

cu conținutul textului, dar e scris cu greşeli 

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.   A 

 F 

 A 

 F  

4 puncte (1x4) 

Câte 1 punct pentru fiecare opțiune corectă. Se 

apreciază cu 0 puncte 

răspunsurile, care optează concomitent pentru 2 

variante. 

4.  Bătrâna, ulciorul întreg, ulciorul crăpat. 3 puncte(1x3) 

Câte 1 punct pentru fiecare personaj identificat și 

scris corect.  

5.       Trebuie să-l acceptăm pe fiecare aşa cum 

este şi să descoperim frumosul din el. 

 

 

2 puncte (1+1) 

1 punct pentru alegerea corectă a enunțului; 

1 punct pentru corectitudinea scrierii.  

6.  Povestire  1 punct  

pentru identificarea corectă a 

speciei literare. 

7.     1 punct pentru un titlu potrivit. 

8.  Bătrâna aducea apă limpede ca roua (lacrima). 

Florile de pe marginea drumului erau albe ca 

zăpada (neaua) 

4 puncte (2x2)Câte 2 puncte pentru fiecare 

comparația obținută potrivit. 

9.  bătrână – tânără 

întreg – crăpat 

lungul – scurtul 

plin - gol 

4 puncte(1x4) 

Câte un punct pentru fiecare cuvânt cu sens opus 

(antonim) adecvat. 

10.  Se va accepta oricare propoziție adecvată 

cerinței, de exemplu:  

   La lecție am cercetat un izvor istoric. 

Cartea este un izvor al cunoștințelor. 

2 puncte (1+1) 

1 punct pentru respectarea sarcinii (ilustrarea  altui 

sens decât cel din text). 

1 punct pentru corectitudinea scrierii.  

Dacă se ilustrează același sens, 0 puncte.  

11.  În fiecare zi, (substantiv)  ulciorul crăpat uda 

(verb) florile minunate ( adjectiv) de pe 

marginea drumului. 

3 puncte (1x3) 

Câte 1 punct pentru fiecare parte de vorbire 

identificată corect. 

12.   

drum, drumeț, a îndruma, drumușor. 
3 puncte(1x3) 

Câte 1 punct pentru fiecare cuvânt 



adecvat cerinței .  

Se vor aprecia primele trei cuvinte propuse. 

13.  Ea a semănat flori pe marginea drumului.  

Ruşinat, ulciorul crăpat i-a vorbit stăpânei lui 

într-o zi. 

Ia ulciorul crăpat şi-l aruncă!  

De ce ea nu semănase flori şi pe cealaltă 

parte a drumului? 

4 puncte (1x4) 

Câte 1 punct pentru fiecare ortogramă plasată 

corect. 

14.  Orice propoziții corespunzătoare cerinței. De 

exemplu:  

Cum se simțea ulciorul crăpat? 

Care ulcior aducea întreaga cantitate de apă? 

Ce ulcoir minunat avea bătrâna! 

4 puncte (2x2) 

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, 

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 

 

Substantivul ULCIOR (variantă cunoscută elevilor) are varianta literară URCIOR. Se acceptă ambele, 

dicționarele constatând echivalența lor:  

ULCIÓR s. n. v. urcior. 

 


