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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 III-a 

 

 Barem de corectare şi notare  

 

1. 3 puncte pentru scrierea într-un enunţ a personajelor din text: Eliza şi fraţii săi. 

(1,5x2=3p) 

 

 Se scad 1punct dacă personajele nu au fost prezentate într-un enunț. 

 Se scad câte 0,10 puncte pentru fiecare cuvânt scris greşit. 

 

2. 9 puncte: 
(2x3p) pentru transcrierea corectă a expresiilor care indică locul şi momentul 

întâlnirii dintre Eliza şi fraţii ei. 

 

Locul – ,,de-a lungul râului.. unde acesta se vărsa în ocean” 

Momentul - ,, când soarele era la asfinţit” sau ,,cum se scufundă soarele în 

ocean” 

(1x3p) pentru transcrierea enunțului care arată motivul plecării plecării celor 

unsprezece frați. 

„Dacă ne-ar prinde apusul deasupra norilor, ne-am prăbuşi din înaltul cerului în 

chip de oameni şi ne-am găsi moartea.” 

 

 Se scad câte 0,10 puncte pentru fiecare cuvânt scris greşit. 

 

 

3. 5 puncte – scrierea ideii principale din fragmentul marcat în textul Lebedele. 

 

Exemplu de răspuns: Frații au luat-o pe Eliza într-o plasă. 

 Se acceptă orice răspuns care are legătură cu ideea enunţată mai sus. 

 Se scad câte 0,10 punct pentru fiecare cuvânt scris greşit. 

 

 

4. 4 puncte, (4X1p=4p), pentru găsirea corectă a cuvintelor cu sens/înţeles 

asemănător pentru cuvintele date:  

apus – asfinţit;  se transformară – se preschimbară; munciră – trudiră;  

magie – vrajă. 
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5. 6 puncte, (2x3p),  câte 3 puncte pentru fiecare enunţ corect în care 

cuvintele uscat şi a purta au înţeles diferit de cel din text. 

Exemple posibile: 

uscat  

Rufele sunt puse la uscat. ( zvântat) 

Pe pământul uscat al deşertului nu creşte iarba. ( neroditor, sterp) 

Femeia avea un ten uscat. ( lipsit de grăsime) 

 

a purta  

Purta numele mamei. (moştenea) 

Bătrâna purta haine ponosite ( se îmbrăca) 

Copilul purta o conversaţie interesantă cu bunicul. (a conversa) 

 

 

6. 8 puncte, (4X2p=8p), pentru găsirea corectă a cuvintelor din familia 

lexicală a cuvântului om. 

Exemple posibile: a omeni, omenire, omenie, omenos, neomenos, omenesc, 

omenit. 

 

7. 6 puncte după cum urmează: 

3 puncte pentru identificarea şi transcrierea adjectivelor corespunzătoare substantivelor 

date: aripi mari / albe; prinţi chipeşi; ramuri mlădioase; 

3 puncte pentru scrierea expresiilor la numărul singular: aripă mare/albă; 

prinţ chipeş; ramură mlădioasă; 
 

8. 6 puncte,  (6x1p) , câte 1 punct pentru fiecare enunț corect în care cuvintele 

neam, ne-am, cel, ce-l , ia, i-a sunt folosite corect. 

 

Neam de neamul meu a fost stăpân pe aceste meleaguri. 

          Vraja  i-a transformat pe frați în lebede. 

          Văzându-și frații, Eliza o ia înspre aceștia. 

          Ne-am rătăcit! exclamă unul dintre frați. 

          Fratele  cel mare nu știa  ce-l așteaptă. 

9. 8 puncte care se împart astfel: 

 

7 puncte – pentru transformarea textului dialogat în povestire; 

1 puncte – pentru coerența în exprimare. 
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Exemplu posibil: 

Unul din fraţi îi spune Elizei că a doua zi vor pleca departe de locul în care 

se aflau şi o întreabă dacă are curaj să zboare cu ei peste ocean. Eliza acceptă 

bucuroasă. 

 Se acceptă orice răspuns care are legătură cu ideea enunţată mai sus. 

 Se scad câte 0,10 puncte pentru fiecare greşeală de ortografie şi 

punctuaţie. 

 

10.  5 puncte, (5x1p=5p) pentru transcrierea corectă a: 

 

- unui substantiv propriu – Eliza; 

- unui substantiv comun, număr plural, gen neutru – ciocurile; 

- unui pronume personal, numărul plural – noi, voi; 

- unui verb, la numărul singular – se vărsa;  

- unui adjectiv situat în fața substantivului – mlădioase ramuri. 

 

11. 30 puncte pentru redactarea compunerii. 

 

Se va urmări și se va puncta: 

 

2 puncte –  pentru alegerea titlului potrivit/ semnificativ /expresiv; 1 p – 

alegerea titlului potrivit  

 

7 puncte – viziunea originală asupra temei abordate;  4p- viziune corectă fără 

notă de originalitate; 2p - realizarea textului în afara cerinței 

 

4 puncte – înlănţuirea logică a faptelor / întâmplărilor;  2p - înlănțuirea faptelor / 

a întâmplărilor fără respectarea criteriului logic / cronologic   

 

3 puncte – respectarea părţilor compunerii  ( introducere, cuprins, încheiere) se 

acordă 2p pentru respectarea parțială a părților componente ale unei compuneri  

  

4 puncte – introducerea în compunere a celor două personaje fantastice ( 2p 

pentru fiecare personaj ) ; 

 

4 puncte – folosirea cuvintelor vrajă, palat, floare, ac ( 1p pentru fiecare 

cuvânt folosit ) ; 

 

5 puncte – respectarea regulilor de ortografie și a semnelor de punctuaţie ( 0- 3 

greșeli – 5p;  3 – 6 greșeli – 3p;  mai mult de 6 greșeli – 0p 

 

0.5 puncte – aşezare în pagină    
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0.5 puncte -  lizibilitatea lucrării 


