
BAREM DE CORECTARE  

Nr.  Răspunsuri posibile Punctaj acordat 
1.  B) la sud-est de satul Branişte  

C) morminte ale ostașilor 
D) zece milioane de ani în urmă 

3 puncte 
Cîte 1 punct pentru fiecare opţiune 
corectă. 

2.  Întrebări de tipul: 
• Ce reprezintă monumentul naturii „O sută 

de movile”? 
• Ce fel de flori cresc pe teritoriul movilelor? 
• Ce rîu curge în apropiere de acest 

monument al naturii? 
• De ce „O sută de movile” poartă acest 

nume? 
• De ce acest loc este considerat pitoresc? 
• 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.  Zambile, anemone, garoafe sălbatice, stînjenei, 
in. 

2 puncte 
Cîte 1 punct pentru fiecare specie 
de plantă extrasă corect din text. 

4.  Un titlu de tipul: 
O sută de movile 
Monument al naturii 
Loc pitoresc 

1 punct pentru un titlu potrivit 

5.  Enunțuri de tipul: 
• Monumentul naturii „O sută de movile” este 

singurul loc din Europa, unde se găsesc într-
un număr atît de mare stînci ale mărilor 
antice. 

• Monumentul naturii „O sută de movile” este 
singurul loc din Europa cu multe movile, 
stînci ale mărilor antice. 

• Monumentul naturii „O sută de movile” este 
singurul loc din Europa cu flori multicolore 
din primăvară și pînă în iulie. 

o De la primele flori de primăvară și pînă la 
cele din luna iulie, movilele  își schimbă 
imaginea de culori. 

o De la primele flori de primăvară și pînă în 
luna iulie se creează diverse tablouri ce 
încîntă ochiul și inima cu farmecul lor.. 

o Și alte completări formulate logic după text. 

4 puncte 
Cîte 2 puncte pentru fiecare răspuns 
corect formulat ca enunţ şi care este 
scris corect. Răspunsul corect în 
esenţă, dar care nu are structura 
enunţului sau conţine greşeli de 
ortografie sau punctuaţie se 
apreciază cu 1 punct. 

6.  • Monumentul naturii „O sută de movile” 
reprezintă un teren deluros.                    A               

• „Movilele” se întind în valea Răutului.  F 
• Dealurile sînt movile construite în zilele 

noastre.  F 

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

7.  vremurile – timpurile;  zice – spune; 
 unicul – singurul;  bătălie - luptă 

4 puncte 
Cîte 1 punct pentru fiecare sinonim 
identificat corect. 

8.  Vechi - vechime, străvechi, învechit, a învechi, 4 puncte 



vechișor, etc. 
A acoperi – acoperiș, acoperit, acoperire, etc. 

Cîte 1 punct pentru fiecare cuvînt 
din familia lexicală. 

9.  înfloresc – în-flo-resc 
stînci – stînci 
aşterne - aș-ter-ne 

3 puncte 
Cîte 1 punct pentru fiecare 
despărțire deplină, corectă. 

10.  • Monumentul naturii „O sută de movile” s-a 
format zece milioane de ani în urmă. 

• Movilele se află la sud-est de satul Braniște. 
• Pe tot întinsul movilelor înfloresc stînjenei 

sau zambile.  

3 puncte 
Cîte 1 punct pentru fiecare 
ortogramă  subliniată corect. 

11.  ?  
−  ori „ 

2 puncte 
Cîte 1 punct pentru fiecare semn 
indicat corect. 

12.  • monumentul - subiect 
• se întinde - predicat 

2 puncte 
Cîte un punct pentru fiecare 
răspuns corect. 

13.  Enunțuri de tipul: 
A.  pronume personal  
Noi am fost în excursie la monumentul „O sută 
de movile”. 
B.  adjectiv 
La început de an școlar am primit manuale noi. 
− Se acceptă toate variantele de propoziții în 

care se utilizează corect părțile de vorbire. 

4 puncte 
Cîte 2 punct pentru fiecare parte de 
vorbire inclusă corect în propoziție 
fără greșeli. 
Răspunsul corect în esenţă, dar care 
nu are structura propoziției sau 
conţine greşeli de ortografie sau 
punctuaţie se apreciază cu 1 punct. 

14.  adjective verbe substantive 
sălbatice se întinde stînci 

deluros a format dealurile 
 

3 puncte 
Cîte 1 punct pentru identificarea 
corectă a ambelor exemple a 
fiecărei părți de vorbire. 

15.  Un text de tipul: 
 

Protejați natura! 
 

    În parcul de lîngă blocul nostru este un lac. 
    Cînd ne plimbăm cu bunicul pe aleile din 
preajma lacului, observăm pe mal o mulțime de 
resturi și deșeuri menajere. Bunicul zice, dacă 
oamenii vor continua să fie nepăsători, degrabă 
parcul nostru se va transforma într-o gunoiște. 
Nu vom mai avea unde ne plimba, nu ne vom 
bucura de frumusețea naturii din preajmă. 
   Dacă toți oamenii ar avea grijă de natura din 
jur, noi am trăi într-o lume mai frumoasă. 

 

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 în sumă; 
0 puncte pentru 3 și mai multe 
greșeli comise. 

  50 puncte 
 


