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CONCURSUL JUDEȚEAN „Izvor de gânduri și cuvinte” 

PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Ediția I, 25 mai  2019 

clasa a II-a 

 

Barem de corectare şi notare 

 

1. 10 puncte pentru notarea cu A (adevarat) sau F (fals) a enunțurilor date 

(5x2p=10p). 

 

a) Furnica s-a dus să bea apă dintr-un lac.                                  F - fals 

b) Porumbița smulse o crenguță dintr-un copac.                        A - adevărat 

c) Furnica a plecat fără să mulțumească porumbiței că 

 i-a salvat viața.                                                                           F - fals 

d) În vreme ce muncea de zor, furnica văzu un pescar.              F - fals 

e) Un vânător se pregătea să prindă porumbița într-o plasă.      A – adevărat 

 

2. 2 puncte pentru marcarea cu X în caseta a cuvintelor prietenie, ajutor 

reciproc(2X1p=2p). 

 Pentru marcarea altei variante se scade 1punct. 

 

3. 8 puncte pentru încercuirea corectă a cuvântului din dreptul cuvintelor cu 

înțeles/sens asemănător cuvintelor date (4X2p=8p). 

 

(a mări - a extinde; disprețuitor - arogant; sur - cenușiu; stăruitor - insistent) 

 

4. 4 puncte pentru marcarea corectă cu X a cuvintelor cu înțeles/sens opus 

(2x2p=4p). 

 

(îngâmfat – modest; a lipi – a dezlipi) 

 

5. 6 puncte pentru despărțirea corectă a cuvintelor subliniate în text 

(6X1p=6p).  

(cu-noaș-te; în-tâm-pla-re; pi-cio-rul; iz-buc-ni; al-bas-tre; ia-răși) 

 

6. 12 puncte pentru rescrierea corectă a enunțului (6X2p=12p). 
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În timp ce se plimba țanțoș pe drum, un cocoș găsi într-o punguță doi galbeni. 

 

7. 6 puncte pentru transcrierea corectă a enunțurilor (2X3p=6p): 

 

a)  - Mulțumesc, mi-ai salvat viața! 

b)  - Mulțumesc, furnicuțo, datorită ție pot fi iarăși liberă! 

 Se scad câte 0,10 puncte pentru fiecare cuvânt omis/scris gresit. 

 Se scad câte 0,10 punct pentru fiecare semn de punctuație care nu a fost 

scris.  

c). 6 puncte pentru transcrierea corectă a proverbului despre prietenie, amintit 

în textul Furnica și porumbița. 

 

(Prietenul la nevoie se cunoaşte!) 

 Se scade 1 punct pentru lipsa liniei de dialog. 

 Se scade 1 punct pentru lipsa semnului de exclamare. 

 

8. 8 puncte pentru scrierea corectă a semnelor de punctuație (8X1p=8p). 

 

Furnicile Nica si Pica împingeau de zor o boaba de grâu. 

- Nu vreți mai bine să cântam împreună? le întrebă greierele Cri. 

- Treci la muncă, greiere leneș! răspunseră supărate furnicile. 

 

9. 6 puncte pentru alcătuirea celor două enunțuri în care cuvântul mai și 

iute să aibă înțelesuri/sensuri diferite.(2X3p=6p). 

 

Exemple posibile: 

a) Ardeiul iute e preferatul meu. ( picant, piperat ) 

b) Mai vreau alune.  

*Notă: Se acceptă toate enunțurile care îndeplinesc cerința exercițiului. 

 

10.  2 puncte pentru  răspunsul „Ica Furnica a ajuns la prietena ei   

miercuri.” 

  

 Se acordă punctaj maxim pentru enunțul complet. 

 Se scade 1 punct pentru formulare incompletă (miercuri). 

 

11.  Scrierea imaginativă (20 de puncte) 

Se acordă 20 puncte pentru scrierea textului și continuarea întâmplării date. 

 

Punctele se vor repartiza astfel: 
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2 puncte - stabilirea titlului potrivit textului  ( 1p – pentru alegerea 

titlului în afara temei dată ) 

 

5 puncte  – viziunea originală asupra temei abordate;  2p- viziune corectă      

fără notă de originalitate; 1p - realizarea textului în afara cerinței 

 

3 puncte - folosirea celor trei cuvinte date în cerință: grijulie, mușuroi, 

provizii ( 1p pentru fiecare cuvânt dat ); 

 

        3 puncte – înlănţuirea logică a faptelor / întâmplărilor;  1p - înlănțuirea  

faptelor / a întâmplărilor fără respectarea criteriului logic / cronologic   

 

          2 puncte - respectarea și încadrarea în 6–7 rânduri;  

 

          3 puncte -  respectarea regulilor de ortografie și punctuație ( 0- 3 greșeli –         

3p;  3 – 6 greșeli – 2p;  mai mult de 6 greșeli – 0p 

 

         1 punct – aşezare în pagină   

 

         1 punct -  lizibilitatea lucrării 

 

 

 


