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PRETESTAREA REZULTATELOR ŞCOLARE 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

BAREM DE CORECTARE LA LIMBA ROMÂNĂ 

TEST 2 

 

Nr. 

crt. 

Punctaj 

maxim 
Răspunsuri posibile Explicaţii 

1.  

 

3 puncte Elevul va încercui:  

C 

D 

D 

Câte 1 punct pentru fiecare opţiune 

corectă. 

Se apreciază  cu 0 puncte  

răspunsurile, care optează concomitent 

pentru 2 variante.   

2.  4 puncte Exemplu: 

 Lizuca și Sfânta Miercuri s-au întâlnit 

 la o cotitură de drum. 

 

 

 Lizuca se grăbea să ajungă la bunica 

pentru că soarele asfințea. 

Lizuca se grăbea să ajungă la bunica 

pentru că Patrocle se temea să întârzie. 

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 punctuaţie  1 

punct. 

Dacă răspunsul e formulat corect 

ortografic și punctuațional, dar nu 

corespunde conținutului textului, se 

acordă 0 puncte. 

3.  

 

3 puncte A 

F 

F                                                       

Câte 1 punct pentru fiecare opţiune 

corectă. 

Se apreciază  cu 0 puncte  

răspunsurile, care optează concomitent 

pentru 2 variante.   

4.  3 puncte Lizuca, Sfânta Miercuri, Patrocle. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare 

înscriere corectă. 

Nu se vor penaliza pentru greșeli 

ortografice. 

5.  

 

3 puncte Numerotarea corectă este: 3, 1, 4, 2. 

 

Câte 1 punct pentru fiecare titlu 

numerotat corect. 

6.  3 puncte Mărunțică, ochi mititei, nas coroiat. Câte 1 punct pentru fiecare trăsătură 

fizică înscrisă corect. 

7.  3 puncte Lin ca apa; alb ca neaua; roșii ca bujorul. Câte 1 punct pentru fiecare 

completare corectă. 

8.  2 puncte Așa-i că te duci la bunicuța? 

Dumneata ești Sfânta Miercuri? 

Etc. 

1 punct pentru identificarea enunțului 

corect. 

1 punct pentru transcrierea fără 

greșeli. 

9.  2 puncte Încet. 

Asfințește. 

Câte 1 punct pentru fiecare antonim 

selectat din text. 

10.  4 puncte În vacanța de iarnă, noi am mers la bunici. 

Ghiozdanul Mărioarei e plin cu rechizite noi. 

Câte 2 puncte (1 – pentru includerea 

corectă a pronumelui / adjectivului și 1 



– pentru corectitudine gramaticală) 

pentru fiecare situație solicitată. 

Răspunsul corect în esenţă, dar care nu 

are structura propoziției sau conţine 

greşeli de ortografie sau punctuaţie, se 

apreciază cu 1 punct. 

11.  3 puncte Copilărie, copilăros, copiliță, copilandru, 

copilăresc, a copilări, copilărește etc. 

Câte 1 punct pentru fiecare cuvânt 

corect din familia lexicală. 

12.  3 puncte O bătrână mărunțică și mohorâtă a răsărit din 

pământ. 

Copila uimită a privit cu atenție. 

Sfânta Miercuri  stătea nehotărâtă lângă gard. 

Câte 1 punct pentru sublinierea 

tuturor cuvintelor  din fiecare 

propoziție, ce trebuie excluse, pentru a 

obține o propoziție simplă. 

13.  3 puncte Hai să ne luăm la întrecere! 

Unde au ajuns Lizuca și Patrocle ? 

Pe drum apăru o bătrână cu toiag .  

Câte 1 punct pentru fiecare semn de 

punctuație inclus corect. 

14.  3 puncte I-a observat; 

Ea a apărut; 

Ia coșul. 

Câte 1 punct pentru fiecare ortogramă 

inclusă corect. 

15.  

 

 

 

 

 

8 puncte Prietenie 

Ionel și Dumitru sunt prieteni. S-au 

cunoscut încă pe atunci când mergeau la 

grădiniță.  

Băieților le place să-și petreacă timpul 

împreună. Sunt nedespărțiți și la școală, și la 

joacă.  

La despărțire își promit că dimineață vor fi 

iar împreună. 

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 

 

 

 

 


