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Nr.  Răspunsuri posibile Punctaj acordat 
1.  C, D, A 

 
3 puncte 
Cîte 1 punct pentru fiecare 
opţiune corectă. Nu se punctează 
răspunsurile care optează 
concomitent pentru 2 sau mai 
multe variante. 

2.  Sergiu a ajutat-o să facă alegerea.  
Apoi a citit poveștile și povestirile pentru copii, care erau 
în casă și la biblioteca școlii. 

4 puncte (2x2) 
2 puncte pentru copierea exactă și 
completă a enunțului solicitat. 
1 punct, dacă nu e copiat integral 
sau sînt greșeli comise la copiere.  

3.  Maria                     joacă șah  
Sergiu                    păstrează colecția ”Arborele lumii”        
Tata                       adoră cărțile 
                              preferă muzica 
                              a cumpărat revistele ”Arborele lumii”  

3 puncte 
Cîte 1 punct pentru fiecare 
opţiune corectă 
 Nu se punctează răspunsurile care 
optează concomitent pentru 2 sau 
mai multe variante. 

4.  Un răspuns de tipul: 
Eu aș alege revistele din volumul „Planeta Pămînt”, pentru 
că vreau să cunoasc mai multe despre această planetă. 

4 puncte 
1 punct pentru nominalizarea 
volumului ales din „Arborele 
lumii” (din cele existente în 
colecție, nu numai din cele numite 
în text);  
1 punct pentru formularea 
enunțului;  
1 punct pentru argument (de ce ai 
face această alegere);  
1 punct pentru corectitidinea 
scrierii. Se acordă în cazul unui 
enunț scris impecabil. 

5.  Orice titlu de carte realmente existentă, pe care o poate citi 
un copil.  
Nu se acceptă titluri de reviste, texte și fragmente disparate. 

4 puncte 
Cîte 1 punct pentru fiecare carte 
numită  corect. 

6.  Personajele din acest text sînt Maria și Sergiu. 2 puncte 
Cîte 1 punct pentru fiecare 
opţiune corectă. 

7.  Orice secvență potrivită. De exemplu:  
 
E bine să ai un frate mai mare 

2 puncte 
1 punct pentru un titlu potrivit 
1 punct pentru că titlul este o 
propoziție, scrisă corect.  

8.  Orice comparații plauzibile. De exemplu:  
cartea ca un izvor (de cunoștințe);  
cartea ca o lume (fantastică).  

2 puncte 
Cîte 1 punct pentru fiecare 
comparație corectă. 

9.  Imagini                         desene 4 puncte 



A prezentat                   a arătat 
Am adunat                    am  strîns  
Să utilizezi                    să folosești 
Pot fi acceptate și alte sinonime ale acestor cuvinte. 

Cîte un punct pentru fiecare 
sinonim  numit corect, în limita 
celor solicitate. 

10.  Se va accepta un enunț care demonstrează înțelegerea 
proverbului. 

 

3 puncte 
2 puncte pentru explicarea corectă 
și logică a sensului proverbului 
(se va acorda numai 1 punct dacă 
explicația nu este coerentă și 0 
puncte dacă nu este o explicație).  
1 punct pentru scrierea corectă a 
enunțului. 

11.  Apoi a citit (verb) poveștile și povestirile (substantiv) 
pentru copii, care erau în casă și la biblioteca școlii 
(substantiv). 

3 puncte 
Cîte un punct pentru fiecare 
răspuns corect. 

12.  (niște, două) reviste 
(niște, două) calculatoare 

2 puncte 
Cîte un punct pentru fiecare 
răspuns corect. 

13.  Orice enunț exclamativ.  2 puncte 
1 punct pentru esența / sensul de 
enunț exclamativ;  
1 punct pentru scrierea lui corectă.  

14.  Copiii s-au obișnuit să lucreze împreună. 
Preferi să citești sau să te joci? 
Mîine sau  poimîine vom merge la brutărie. 
Colegii mei s-au întristat cînd au aflat că nu pot merge cu 
ei. 

4 puncte 
Cîte 1 punct pentru fiecare 
ortogramă plasată corect. 

15.  Un text coerent realizat conform cerinței.  
La biblioteca școlii 

Biblioteca școlii se află la parterul clădirii.  
Copiii vin cu plăcere la bibliotecă după lecții. Doamna 

bibliotecară le propune cărți noi și interesante, reviste 
pentru copii. Sînt chiar cîteva mese unde poți rămîne să 
citești cînd ai timp liber. 

Biblioteca școlii ne atrage prin farmecul cărților. 

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. 

  50 de puncte 
 


