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Barem de corectare
Limba română, 16 mai 2017
Nr.
item.

Punctaj
maxim

Răspunsuri posibile

1

3
puncte

D, C, C

2

4
puncte

Răspunde, în spațiul rezervat, cu enunțuri
complete, la fiecare dintre întrebările de
mai jos:
• Unde s-au oprit drumeții pentru a-și potoli
foamea?
Drumeții s-au oprit să mănânce lângă o
fântână.
Drumeții s-au oprit să mănânce lângă o
fântână, la umbra unei sălcii.
• De ce au ajuns drumeții la judecător?
Drumeții au ajuns la judecător pentru că nu
s-au înțeles cum să împartă banii.

Explicaţii
Câte 1 punct pentru fiecare opţiune
corectă. Nu se punctează răspunsurile
care optează concomitent pentru 2
sau mai multe variante.
Câte 2 puncte pentru fiecare răspuns
formulat şi scris complet, corect și
corespunde conținutului textului.
Dacă răspunsul e formulat corespunzător conținutul textului, dar e scris
cu greşeli ortografice sau de punctuaţie − 1 punct.
Dacă răspunsul e corect ortografic și
punctuațional, dar nu corespunde
conținutului textului, se acordă 0
puncte.

3

2
puncte

Textul citit este o povestire.

2 puncte pentru înscrierea corectă.

4

3
puncte

F, A, F

Câte 1 punct pentru fiecare opțiune
corectă.

5

4
puncte

Al treilea călător s-a rugat de cei doi să-i dea
ceva de mâncare.
Primul călător și-a oprit trei lei, fiindcă a avut
trei pâini.

Câte 2 puncte pentru completarea
impecabilă a enunțului solicitat;
1 punct pentru completarea parțială
a secvenței sau cu erori de scriere.

6

2
puncte

Sublinierea proverbului:
• Nemulțumitului i se ia darul.

2 puncte pentru sublinierea corectă.
Nu se punctează răspunsurile care
optează concomitent pentru 2 sau mai
multe variante.

7

3
puncte

•
•
•

mănâncă – ospătează
sfadă – ceartă
au decis – au hotărât
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Câte 1 punct pentru fiecare sinonim
selectat corect, din text.

1

Nr.
item.
8

9

. 10

Punctaj
maxim
3
puncte

Răspunsuri posibile
A
Ospăţul celor trei drumeți
La judecată
Popasul drumeților

B
Introducere
Cuprins
Încheiere
Titlu
Scrie trei cuvinte din familia lexicală (de
3
puncte cuvinte) a substantivului călătorul:
Călătorie, a călători, călătoare, călătorit,
călătorire etc.
2
• Necunoscutul era flămând ca un lup.
puncte • Drumețul a scos din traistă o pâine rotundă
ca soarele.

. 11

4
puncte

Alcătuiește câte un enunț cu ortogramele: ia,
la.
• Bunicul a venit să ia coșul plin cu fructe.
• Am ajuns în grabă la școală.

. 12

3
puncte

•
•
•

. 13

. 14

2
puncte

4
puncte

Poftim, om bun (adjectiv), și ospătează
împreună cu noi.
Ai avut două (numeral) pâini întregi, doi
lei ți se cuvin.
Drumeții i-au povestit (verb)
judecătorului întâmplarea.

Fapta (acţiunea
Trăsătura morală
săvârșită)
Străinul le-a mulțumit Recunoștința,
pentru binele făcut.
bunăvoința,
amabilitatea, etc.
Judecătorul a făcut
Corectitudinea,
dreptate.
imparțialitatea,
onestitatea,
chibzuința, etc.
Se vor accepta și formele adjectivale
(recunoscător, binevoitor, amabil, etc.)
potrivite.
•
•

Omule, fii atent când treci drumul!
Cum ai ajuns la școală?
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Explicaţii
Câte 1 punct pentru fiecare opţiune
corectă.
Nu se punctează răspunsurile care
optează concomitent pentru 2 sau mai
multe variante.
Câte 1 punct pentru fiecare cuvânt
corect din familia lexicală.

Câte 1 punct pentru fiecare
completare corectă.
Se acceptă toate completările
potrivite.
Câte 2 puncte (1 – pentru includerea
corectă a ortogramei 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.
Câte 1 punct pentru fiecare
completare corectă.

Câte 1 punct pentru fiecare trăsătură
morală dedusă și înscrisă corect.

Câte 2 puncte
1 punct pentru esența / sensul de
enunț exclamativ/interogativ;
1 punct pentru scrierea corectă a
enunțului.
2

Nr.
item.

Punctaj
maxim

. 15

8
puncte

Răspunsuri posibile
Un text coerent realizat conform cerinței.
Îmi plac poveștile

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

50
puncte
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3

