
BAREM DE CORECTARE 

Item  Răspuns corect / posibil Acordarea punctajului 
1 B 

A 
B 

3 pct.: 
Cîte 1 pct. pentru fiecare 
opţiune corectă. 

 
2 De exemplu,  

mașini și avioane, 
avioane și corăbii. 

1 pct.: 
1 pct., dacă sînt numite adecvat 
2 jucării. 
 

3 Enunțuri de tipul: 
Lui Alex îi lipsește un prieten cu care 
să se joace împreună. 
 
Tatăl îi explică lui Alex că prietenul 
adevărat  nu poate fi dăruit sau 
cumpărat. 
 

4 pct.: 
Cîte 2 pct.  pentru  fiecare 
răspuns formulat  şi scris corect. 
 Răspunsul corect în esenţă, dar  
conţine greşeli de ortografie sau 
punctuaţie  se apreciază cu 1 
punct. 

4 A 
F 
F 
A 

4 pct.: 
Cîte 1 pct. pentru fiecare 
opţiune corectă. 
Nu se punctează răspunsurile 
care optează concomitent pentru 
2 variante.   

5  Un enunț de tipul:  
Alex nu are prieteni, pentru că nu 
comunică suficient cu colegii.   

2 pct.: 
1 pct. pentru un răspuns potrivit 
textului, logic și coerent: 
1 pct. pentru scrierea totalmente 
corectă a enunțului.  

6.  Alex 
În  

2 pct.: 
Cîte 1 pct. pentru fiecare cuvînt 
identificat şi rescris corect. 

7.  Un enunț de tipul:  
Camera ei seamănă cu vitrina unui mic 
magazin de jucării: păpuși, veselă și 
mobilă. 

4 pct.: 
Cîte 1 pct. pentru fiecare cuvînt 
înlocuit corect.  
Dacă elevul a scris mai mult 
decît 1 cuvînt în locul unui 
cuvînt marcat, se va evalua doar 
prima ofertă. 

8.  Ordonat, ascultător și priceput. 3 pct.:  
Cîte 1 punct pentru fiecare 
trăsătură numitî corect. 

9.  Un titlu de tipul: 
          Avem nevoie de prieteni 

2 pct.: 
1 pct. pentru un titlu potrivit. 
1 pct. pentru scrierea adecvată  a 
titlului (corect, cu literă inițială 
majusculă, la mijlocul rîndului). 



10.  Se va sublinia enunțul:  
Prietenii nu pot fi dăruiți sau cumpărați. 

2 pct.: 
1 pct. pentru deducerea ideii 
principale. 
1 pct. pentru respectarea exactă 
a sarcinii (subliniere, nu 
marcare cu bifă sau copiere). 
 

11.  Enunțuri de tipul:  
De ce fiecare om are nevoie de prieteni? 
Ce bine e să ai un prieten adevărat! 

4 pct.:  
Cîte 2 punct pentru fiecare 
enunț (1 –alcătuit corect 
conform cerinței + 1 – scris 
corect, fără greșeli de ortografie 
și punctuație, inclusiv la finele 
propoziției solicitate). 

12.  O listă de tipul: 
Să citesc, să mă joc, să desenez, să mă 
plimb.  
Se admite și exprimarea prin substantive 
(cititul, jocurile, desenul, plimbările). 

2  pct.: 
1 pct. pentru lista completă de 4 
acțiuni. 
1 pct. pentru că acțiunile sînt 
scrise corect. Se acordă dacă nu 
sînt greșeli de ortografie! 
 

13.  Bunicul  i-adăruit lui Alex un model 
de avion cu două motoare. Nicușor a 
venit să ia cartea de științe. 
Copiii  s-au oprit din alergat abia la 
sunet. 
Preferi jocurile dinamice cu prietenii sau 
jocurile la calculator? 

4 pct.: 
Cîte 1 pct. pentru fiecare 
ortogramă inclusă corect.  
 

14.  Alex (substantiv) are colegi de clasă 
buni (adjectiv),cu care se joacă.  
Ei (pronume)  aleargă (verb) uneori 
prin curtea școlii (substantiv). 

 

5 pct.: 
Cîte 1 pct. pentru fiecare cuvînt 
subliniat, raportat adecvat la 
partea de vorbire. 

15.  Un text de tipul:  
               Prietenii mei  

Prietenii mei sînt Mihai și Sandu. 
Mihai este elev în clasa a V-a, iar 
Sandu e colegul meu de bancă. Ne-am 
obișnuit să facem multe lucruri 
împreună. Pe drum spre școală și de la 
școală, noi discutăm, glumim, dar 
niciodată nu ne certăm. Eu  le voi veni 
în ajutor prietenilor mei dacă va fi 
nevoie. 

8 pct.:  
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 
în sumă; 

− 0 puncte pentru 3 și mai 
multe greșeli comise. 

 

 

 

 


