
BAREM DE CORECTARE, 

LIMBA ROMÂNĂ 
EVALUARE FINALĂ A REZULTATELOR ȘCOLARE 

Clasa a IV-a, 14 mai 2015 
Nr.  Răspunsuri posibile Punctaj acordat 

1.  C) a fost biruit de turci 

B) la Mănăstirea Neamțului 

B) să lupte din nou și să învingă 

3 puncte 

Cîte 1 punct pentru fiecare opţiune 

corectă. 

2.  Unde a căutat adăpost Ștefan cel Mare? 

Unde a fost dată lupta biruitoare? 

De ce nu l-a primit mama sa la mănăstire? 

De ce Ștefan cel Mare a venit la Mănăstirea Neamțului? 

 Și alte întrebări formulate logic după text. 

4 puncte 

Cîte 1 punct pentru fiecare 

întrebare formulată logic după 

text. 

Cîte 1 punct pentru corectitudine 

ortografică și punctuațională (în 

limita conținuturilor curriculare). 

3.  Textul citit este o legendă. 2 punctepentru răspunsul corect 

4.  Ștefan cel Mare, mama. 2 puncte pentru indicarea corectă 

a ambelor personaje.Se vor 

accepta și alte variante ce indică 

același personaj. 

5.  • Ştefan era urmărit de duşmani.    A 

• Domnul a fost adăpostit la Mănăstirea Neamţului.   F 

• În lupta de la Valea Albă oastea lui Ştefan a fost învinsă.     F 

3 puncte 

Cîte 1 punct pentru fiecare opțiune 

corectă. 

Nu se punctează răspunsurile care 

optează concomitent pentru 

ambele variante. 

6.  Era o femeie scundă, cu ochi mari și păr cărunt. 2 puncte 

1 punct pentru selectarea corectă a 

enunțului. 

1 punct pentru corectitudine 

ortografică și punctuațională (în 

limita conținuturilor curriculare). 

7.  Prietenul – dușmanul           tînăra - bătrîna 

Înaltă – scundă                      a intrat – a ieșit 

4 puncte 

Cîte 1 punct pentru fiecare 

antonim identificat corect. 

8.  Ștefan (subiect) 

a părăsit (predicat) 

2 puncte 

Cîte 1 punct pentru fiecare parte 

de propoziție indicată corect. 

9.  Cine nu luptă, nu izbutește. 2 punctepentru sublinierea 

corectă. 

10.  Geamul are un ochi spart. 

Azi la dejun am avut ochi și tartine cu șuncă. 

Pe un ochi al lacului, în păpuriș, se legăna o rață. 

 Și alte propoziții similare. 

2 puncte 

1 punct pentru utilizarea corectă a 

omonimului „ochi”. 

1 punct pentru corectitudine 

ortografică și punctuațională (în 

limita conținuturilor curriculare). 



11.  – Te îndemn, fiule, să birui dușmanul! (.) 3 puncte 

Cîte 1 punct pentru fiecare semn 

de punctuație indicat corect. 

Se va accepta marcarea la 

sfîrșitului enunțului a semnului (!) 

precum și a (.) 

12.  bătrîna – a îmbătrîni, bătrînică, îmbătrînit, bătrînețe, bătrînesc 

etc. 

3 puncte 

Cîte 1 punct pentru fiecare cuvînt 

din familia lexicală. 

13.  Răspunsuri posibile: 

Dimineața alerg în parc sau pe stadion. 

Sandu ia cartea de la bibliotecă. 

Domnitorul l-a învins pe dușman. 

 Și alte propoziții în care se conțin cuvintele indicate. 

6 puncte 

Cîte 1 punct pentru utilizarea 

corectă a ortogramelor. 

Cîte 1 punct pentru corectitudine 

ortografică și punctuațională(în 

limita conținuturilor curriculare). 

14.  
 

Adjective Verbe Pronume  Substantive  

obosit a luptat ele armată 

curajos urmărește eu cetatea 

4 puncte 

Cîte 1 punct pentru identificarea 

corectă a ambelor exemple a 

fiecărei părți de vorbire. 

 

15.   

Ștefan cel Mare – domnitor al Țării Moldovei 

 

    Ștefan cel Mare a domnit în scaunul Țării Moldovei între 

anii 1457 și 1504.  

   În timpul domniei lui Ștefan Moldova a cunoscut o înflorire 

fără precedent. De-a lungul anilor, cît a domnit, a purtat mai 

multe războaie. Pentru fiecare luptă cîștigată, după cum era 

obiceiul, Ștefan construia cîte o biserică sau o mănăstire. 

   Ultimii ani de domnie a lui Ștefan cel Mare au fost ani de 

pace. 

8 puncte  

1 punct pentru că enunțurile 

scrise constituie un text. 

cîte 1 punct pentru fiecare dintre 

cele 5 enunțurisolicitate. 

2 puncte pentru corectitudinea 

ortografică, punctuațională, 

lexicală,gramaticală a textului (în 

limita conținuturilor curriculare), 

după cum urmează: 

2 puncte pentru un text scris fără 

greșeli; 

1 punct pentru 1-2 greșeli în 

sumă; 

0 puncte pentru 3 și mai multe 

greșeli comise. 

 TOTAL: 50 puncte 

 


