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Nr. 
crt
. 

Nr. de 
puncte 

 
Răspunsuri posibile 

 
Explicaţii 

 
1. 

 
3 puncte 

Elevul va încercui: D 
A 
B 

Cîte 1 punct pentru fiecare 
opţiune corectă. 
Se apreciază  cu 0 puncte  
răspunsurile care optează 
concomitent pentru 2 variante.   

 
2. 

 
2 puncte 

nu-şi aruncau ochii la noi =  nu ne priveau  
 
ne scoteam căciulile de pe cap = salutam cu respect    
                                                         

Cîte 1 punct pentru fiecare 
opţiune corectă. 
Se apreciază  cu 0 puncte  
răspunsurile care optează 
concomitent pentru 2 variante.   

3.   
4 puncte 

Exemplu: 
Unde îşi tipărea textele Ion Creangă? 
Cum era pălăria dascălului? 

Cîte 2 puncte pentru fiecare 
întrebare formulată, scrisă corect 
şi care corespunde conţinutului 
textului. 
Dacă întrebarea e formulată corect 
la conţinutul textului, dar e scrisă 
cu greşeli ortografice sau de 
punctuaţie − 1 punct. 
Dacă întrebarea e formulată corect 
ortografic şi punctuaţional, dar nu 
corespunde conţinutului textului, 
se acordă  
0 puncte. 

 
4. 

 
3 puncte 

Va încercui:  F 
A  
F 

Se acordă cîte 1 punct pentru 
fiecare încercuire corectă. 
Se apreciază  cu 0 puncte  
răspunsurile care optează 
concomitent pentru 2 variante.   

 
 
 
5.  

 
 
 
4 puncte 

 
Exemplu: 
Printre atîţia dascăli severi, îmi apare figura blîndă 
şi luminoasă a domnului Creangă. 
Privea la jocurile noastre cu atenţie şi ne învăţa 
cum trebuie să jucăm corect fotbal. 
 
 

Pentru fiecare enunţ completat  şi 
scris corect  cu informaţii din text 
− 2 puncte. 
Dacă enunţul e completat corect, 
dar sînt comise greşeli ortografice 
sau de punctuaţie (în limita 
conţinuturilor curriculare) − 1 
punct. 
Dacă enunţul nu corespunde 
conţinutului textului, se acordă  
0 puncte. 
Notă. Se acceptă enunţurile 
completate cu orice informaţii 
potrivite din text. 



 
6. 

4 puncte Numerotarea corectă este: 2, 4, 1, 3. Cîte un punct pentru fiecare 
propoziţie numerotată corect. 

 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
2 puncte 

Exemplu: 
Învăţătorul Ion Creangă era binevoitor şi 
respectuos.  
Se acceptă alte trăsături morale deduse din context 
(ex.: glumeţ, voios, pasionat, comunicativ etc.) 

2 puncte pentru  enunţul care 
include două trăsături morale, 
formulat  şi scris corect. 
Dacă enunţul e formulat corect, cu 
utilizarea a 2 trăsături morale, dar 
e scris cu greşeli ortografice sau 
de punctuaţie − 1 punct.  
Pentru enunţ formulat şi scris co-
rect, dar cu o singură trăsătură 
morală, se acordă 1 punct. 

8.  
4 puncte 

învăţători = dascăli 
renumita = celebra 
speriaţi = înfricoşaţi 
condusă = cîrmuită 

Cîte 1 punct pentru fiecare 
sinonim identificat şi scris corect. 

 
9.  

 
2 puncte 

 
.... povestire. 

Se acordă 2 puncte pentru 
completarea corectă.  
0 puncte pentru înscrierea greşită 
ori înscrierea a două variante de 
răspuns. 
Nu se depunctează pentru greşeli 
ortografice. 

 
 
10. 

 
 
2 puncte 

 
 
Exemplu: 
Orice enunţ, în care cuvîntul „noi” este adjectiv. 

2 puncte pentru enunţul corect, 
fără greşeli şi cu utilizarea corectă 
a omonimului „noi” (cu alt sens 
decît cel din text). 
Răspunsul corect în esenţă, dar 
care nu are structura propoziţiei 
sau conţine greşeli de ortografie 
sau punctuaţie, se apreciază cu 1 
punct. 
Dacă în enunţ cuvîntul „noi” are 
acelaşi sens ca în text, se acordă 0 
puncte.   

 
11. 

 
2 puncte 

 
Va completa cu: subiect, respectiv, predicat. 

Cîte un punct pentru fiecare 
completare corectă. 

 
12. 

 
4 puncte 

Exemple: 
Ce bine e să ai un prieten adevărat! 
Ion Creangă s-a născut la Humuleşti. 
Notă:  Se acceptă şi enunţurile care nu sînt în baza 
textului. 
 

Cîte 2 puncte pentru fiecare 
propoziţie (1 – alcătuită corect 
conform cerinţei; 1 – scrisă 
corect, fără greşeli de ortografie şi 
punctuaţie, inclusiv la finele 
propoziţiei). 
Dacă enunţul respectă cerinţa 
itemului, dar e scris cu greşeli 
ortografice sau de punctuaţie − 1 
punct. 



Dacă nu sînt respectate cerinţele 
itemului, se acordă 0 puncte. 

 
13.  

 
3 puncte 

învăţător, învăţătură, învăţăcel, învăţare, învăţat, 
neînvăţat, dezvăţat, învăţămînt, învăţătorime etc.  

Cîte 1 punct pentru fiecare cuvînt 
corect din familia lexicală.  

 
14. 

 
3 puncte 

substantive: carte, inimă 
adjective: vesel, comunicativ 
verbe: îndeplinea, şedea 

Cîte 1 punct pentru înscrierea 
corectă în tabel a categoriei 
morfologice.  

 
 
 
 
 
15. 

 
 
 
 
 
8 puncte 

 
O zi de şcoală 

 
Era o dimineaţă senină de primăvară. În curtea 

şcolii  am întîlnit-o pe doamna învăţătoare. 
 

8 puncte  
1 punct, dacă enunţurile 
constituie un text coerent şi 
corespunde titlului şi începutului 
dat. 
CRITERIU ELIMINATOR!  
Dacă nu este text coerent, itemul 
se apreciază cu 0 puncte. 
Dacă este un text coerent care 
corespunde începutului şi titlului 
dat, se atribuie cîte 1 punct pentru 
fiecare dintre cele 5 enunţuri 
scrise. 
2 puncte pentru corectitudinea 
ortografică, punctuaţională, 
lexicală, gramaticală a textului, 
după cum urmează: 
2 puncte pentru un text scris 
impecabil; 
1 punct pentru 1-2 greşeli în 
sumă (în limita conţinuturilor 
curriculare); 
0 puncte pentru 3 şi mai multe 
greşeli comise. 
Notă. Dacă textul conţine mai 
mult de 5 enunţuri, se vor evalua 
doar primele cinci. 

  Total − 50 puncte  
 
 
 


