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CONCURSUL JUDEȚEAN „Izvor de gânduri și cuvinte” 

PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Ediția I, 25 mai  2019 

clasa I 
 

Barem de corectare şi notare  
 

1. 10 puncte pentru încercuirea corectă (5X2p=10p).  

 

a) Harnicele veveriţe adunaseră ghinde toată vara.            DA  

b) Din cauza ploilor ghindele începuseră să se ude.           DA  

c) Veveriţele s-au întâlnit cu un iepuraş.                            NU  

d) Ariciul a cerut veveriţelor câteva ghinde.                      DA  

e) Veveriţele i-au dat ghinde ariciului.                               NU 

 

2. 2 puncte pentru realizarea corectă a corespondenţei dintre imagini şi 

enunţuri (2X1p=2p).  

 

Noi am muncit  zi de zi toată vara!  –  imaginea veveriţelor  

M-am plimbat prin poiana cu flori! – imaginea ariciului 

 

3. 6 puncte pentru transcrierea celor două întrebări (2X3p=6p). 

 

a) întrebarea adresată de arici veveriţelor: 

a) (-) Îmi dați și mie câteva alune, ca să am și eu ce mânca la iarnă?  
 

b) întrebarea adresată de către una dintre veveriţe ariciului: 

b) Tu ce ai făcut cât a fost vara de lungă?  
 

 Se scade câte 1 punct pentru fiecare semn de punctuaţie omis (virgula, 

semnul întrebării, linie de dialog). 

 Se scade 0,25 puncte pentru fiecare cuvânt scris greșit / literă omisă. 

 

c) 3 puncte pentru scrierea corectă a enunțului Lenea nu aduce nimic 

bun!   
 

 Se scade câte 1 punct pentru lipsa semnului exclamării. 

 Se scade 0,25 puncte pentru fiecare cuvânt scris greșit / literă omisă. 
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4. 8 puncte pentru scrierea cuvintelor cu același înțeles  (2p x 4 = 8p): 

strop – picătură; harnic – activ, muncitor, lucrător; a strâns - a 

adunat, a economisit; friguroasă – geroasă, răcoroasă. 

 Se acceptă orice variantă corectă, 

 

5. 7 puncte pentru completarea literei potrivite în vederea obţinerii  

cuvintelor (1px7=7p). 

 

hotărî       pământ        însorit         vânt          însetat       pârî 

 

6. 8 puncte pentru despărțirea corectă în silabe (2px4=8p). 

 

 Se scade 0,25 puncte pentru fiecare cuvânt scris greșit / literă omisă. 

 

 

7. 8 puncte pentru găsirea celor 4 cuvinte (2px4=8p): a-pă, a-ță; sco-rul;  

foa-ie ; ca-u-tă / ca– u – te ( nu se punctează: cauză și cauze ) 

  

 Se acceptă orice variantă corectă. 

 Se scade 0,25 puncte pentru fiecare cuvânt scris greșit / literă omisă. 

 

8. 10 puncte pentru ordonarea corectă a cuvintelor și formarea unei 

propoziții logice. 

 

Toamna vântul suflă cu putere frunzele îngălbenite. 

 

 Se scade 0,25 puncte pentru fiecare cuvânt scris greșit / lipsă diacritice, 

omisiuni, adăugare, inversare, confundare litere 

 Se scade 0,25 puncte pentru omiterea semnului de punctuație. 

 Se scade 0,25 puncte pentru începerea propoziției cu literă mică. 

 

9. Cele 6 puncte se vor repartiza astfel: 

 

4 puncte – scrierea numelor anotimpurilor sugerate de imagini (4X1p=4p); 

 

 

 

 

                         toamna          primăvara            iarna                 vara 
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2 puncte  – încercuirea imaginii copacului care sugerează anotimpul primăvara. 

 Se scade 0,25 puncte pentru fiecare cuvânt scris greșit / lipsă diacritice, 

omisiuni, adăugare, inversare, confundare litere 

 

10.  Cele 10 puncte se vor repartiza astfel: 

 

3 puncte pentru transcrierea  celor trei  cuvinte care conțin grupuri de litere   

(3 x1p=3p). 

7 puncte pentru cele două propoziții (2x3.5p=7p) împărțite astfel: 

1 punct pentru scrierea corectă a propoziției cu literă inițială mare.  

1 punct pentru folosirea corectă a semnelor de punctuaţie la sfârșitul 

propoziției.  

1 punct pentru formularea corectă / clară a enunțului. 

0.5 puncte pentru lizibilitate 

 Se scade 0,25 puncte pentru fiecare cuvânt scris greșit / lipsă diacritice, 

omisiuni, adăugare, inversare, confundare litere 

 

 

 

11.  12 puncte (3x4p=12p) 

    1 punct pentru scrierea corectă a propoziției cu literă inițială mare.  

    1 punct pentru folosirea corectă a semnelor de punctuaţie la sfârșitul 

propoziției. 

    2 puncte pentru formularea corectă / clară a enunțului / răspuns / întrebare. 
: 

 Se scade 0,25 puncte pentru fiecare cuvânt scris greșit / lipsă diacritice, 

omisiuni, adăugare, inversare, confundare litere 

 Nu se acordă punctaj dacă întrebarea / răspunsul nu are legătură cu 

cerința. 

 

 


