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NR. RĂSPUNSURILE POSIBILE PUNCTAJ ACUMULAT 
1.  D) ,,Puiul de căprioară” 

C) urletul îndepărtat    
B) pe căprioară          
D) ai lupilor 

4 puncte 
Cîte 1 punct pentru fiecare 
opţiune corectă. 

2. • Mihăiță a aruncat făclia în omăt pentru a opri lupii, care se 
tem de foc. 

• Băiatul i-a făcut puiului de căprioară un culcuș de paie și 
îngrijea de el ca de un frate. 

4 puncte 
Cîte 2 puncte pentru fiecare 
răspuns  formulat coerent şi 
scris corect. Răspunsul 
corect în esenţă, dar care nu 
are structura enunţului 
conţine greşeli de ortografie 
sau de punctuaţie se 
apreciază cu 1 punct. 

3.  F, F, F, A 4 puncte 
Cîte 1 punct pentru fiecare 
opţiune corectă. 

4.  Ninsese, să viscolească, zăpadă, omăt, toată iarna 2 puncte  
2 puncte pentru alegerea 
corectă a tuturor cuvintelor. 
0 puncte dacă alege cuvinte 
nepotrivite șirului sau a scris 
3 și mai puține  cuvinte. 

5.  A subliniat enunțul: „Puiul de căprioară a păşit sfios, a mai 
primit o mîngîiere, apoi a luat-o la fugă spre pădure.” 

1 punct pentru identificarea 
corectă a enunțului care 
constituie încheierea 
textului. 

6.  Era un pui cu ochii mari şi lucioşi, de parcă ar fi fost muiaţi în 
untdelemn. 

2 puncte 
1 punct pentru identificarea 
enunțului corect. 
1 punct pentru transcrierea 
fără greșeli. 

7.  3, 1, 2, 4, 5  4 puncte 
Cîte 1 punct pentru fiecare 
opţiune corectă. 

8.  Lupii 
Mihăiță 
Puiul de căprioară/ căprioara 

3 puncte 
Cîte 1 punct pentru fiecare 
personaj înscris corect, după 
faptele lor. 

9.  basmul– povestea   minune– farmec 
timid – sfios           a mers– a pășit 

4 puncte 
Cîte 1 punct pentru fiecare 
sinonim identificat corect. 

10. Textul mă învață să iubesc natura, să ajut prietenii noștri 
patrupezi cînd ajung la greu. 

2 puncte 
1 punct pentru formularea 
ideii principale a textului.  
1 punct pentru scrierea 
enunțului fără greșeli (în 
limitele conținuturilor 
curriculare). 



11.  A 
• Partea de vorbire care denumește  
obiecte, lucruri, ființe și fenomene ale naturii 
se numește (…) 
• Partea de vorbire care exprimă acțiunea, 
starea sau existența se numește (…) 
• Partea de vorbire care ține locul  
unui substantiv se numește (…) 
• Partea de vorbire care exprimă  
o însușire se numește (…) 

B 
verb 

substantiv 

adjectiv 

numeral 

pronume 

4 puncte 
Cîte 1 punct pentru fiecare 
parte de vorbire identificată 
corect. 

12. • Oamenii milostivi ocrotesc animalele. 
• Băiatul îngrijește un iepuraș alb. 
• El hrănește animalul cu morcovi dulci. 

3 puncte 
Cîte 1 punct pentru 
sublinierea tuturor 
cuvintelor ce trebuie excluse 
pentru a obține o propoziție 
simplă. 

13.  • Bunica s-a uitat pe fereastră.  
• Sunetele scoase de lup i-au speriat grozav. 
• Căprioara ia mîncare din mîinile lui Mihăiță. 

3 puncte 
Cîte 1 punct pentru fiecare 
ortogramă inclusă corect. 

14. În luna mai se coc cireșele. 
Bunicul bătea țărușii de la poartă cu un mai. 

2 puncte 
1 punct pentru utilizarea 
corectă a omonimului 
„mai”. 
1 punct pentru corectitudine 
ortografică și 
punctuațională. 

15.  
Animalul îndrăgit 

 
          De ziua mea părinții mi-au cumpărat un pisic de rasă 
britanică.  
         El are blană pufoasă, netedă și lucioasă, de culoare gri-
argintie. Ochișorii lui albaștri sunt isteți și jucăuși. L-am 
numit Mustăciosul, pentru că are niște mustăți lungi și albe-
albe.  
        Mustăciosului îi place să doarmă mult, iar cînd vin de la 
școală, ne jucăm împreună „De-a mijatca”. 

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 cîte 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; 
0 puncte pentru 3 și mai 
multe greșeli comise. 

 Total  50 de puncte 
 
 


