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clasa a IV-a 
 

 Barem de corectare şi notare  

 

1. 5 puncte (5x1p=5p) 

 

a) Fetița hoinărea fără teamă pe tărâmul fermecat al poveștilor.   A 

b) Alergând după un iepure, aceasta a întâlnit un băiețel.   F 

c) Fetița primi în dar o floare cu petale de aur.   F 

d) Zâna Basmelor o roagă pe fetiță să nu se întoarcă în lumea reală.   F 

e) Personajele basmelor nu pot călători alături de cititori în lumea reală, pentru a o 

schimba.   A 

 

2. 7 puncte care se repartizează astfel: 

a) 2 puncte – pentru precizarea complete într-un enunț a motivului pentru care 

fetița citea zilnic. 

Fetița citea zilnic pentru a călători în lumea poveștilor. 

 Se ia în considerare orice variană corectă 

 Se scade 1 punct dacă răspunsul nu e formulat într-un enunț 

b) 2 puncte – pentru formularea corectă a ideii principale din fragmentul marcat. 

În lumea poveștilor, fetița s-a întâlnit și cu Domnul Iepure care a poftit-o în 

vizuină pentru a discuta. 

Întâlnirea fetiței cu Domnul Iepure. 

 Se ia în considerare orice variantă corectă 
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c)  3 puncte – pentru explicarea enunțului. 

Zâna Basmelor a sfătuit-o pe fetiță să se întoarcă în lumea ei pentru a oferi 

oamenilor tot ceea ce este mai bun și mai frumos. 

 Se ia în considerare orice variantă corectă. 

 Se acordă doar 1 punct pentru ezitare / încercare de argumentare. 

 

3. 6 puncte – pentru explicarea semnificației și precizarea cuvântului potrivit. 

-dădu nas în nas – se întâlni 

-își luă rămas bun – se despărți, plecă 

-păstra câte un înțeles.– reținea, memora 

 Se ia în considerare orice variantă corectă. 

 

4.  

a) 4 puncte, (4x1p=4p), pentru cuvinte cu înțeles asemănător 

-minunată – splendidă, încântătoare, magnifică, superbă, excepțională 

-tărâm – ținut, regiune, meleag, teren 

-priveliște – peisaj, tablou, imagine 

-îndurerat – suferind, abătut, deprimat, deznădăjduit, întristat 

 Se ia în considerare orice variantă corectă 

 

b) 4 puncte – pentru găsirea enunțului correct. 

Binele nu se mai deosebește de rău,  adevărul de minciună și frumosul de 

urât…  

 

5. 4 puncte, (4x1p=4p) 

Cuvântul subliniat din grupul de cuvinte „floare cu petale de aur”  este 

adjectiv.   F 

Construcția  „Scoase un morcov” este o propoziție simplă.   F 
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Cuvântul subliniat din propoziția „Binele învinge răul în povești.” este 

substantive.   A 

În propoziția „Fetița trecea prin multe întâmplări noi.”  există un pronume 

personal  F 

 

6. 4 puncte, (4x1p=4p) 

-un substantiv comun, numărul plural, gen neutru – tărâm 

-un verb, numărul singular, persoana a III-a – hoinărea 

-un pronume personal de politețe – dumneavoastră 

-un adjectiv urmat de un substantiv – mica ( cititoare ) 

 Se ia în considerare orice variantă corectă. 

 

7. 6 puncte,  (4x1,5p=6p),  pentru scrierea substantivelor înrudite: 

minune, fericire, frică, culoare 

 

8. 6 puncte care se împart astfel: 

 

2 puncte pentru găsirea subiectului – cititoare 

2 puncte pentru găsirea predicatului – hoinărea 

2 puncte pentru transformarea propoziției dezvoltate într-o propoziție simplă  

Cititoarea hoinărea. 

 

9. 6 puncte, (6x1p=6p), pentru identificare cuvintelor potrivite: 

a) Era  odată o fetiță căreia îi plăcea să citească. 

b) Fetiței i-ar fi plăcut să rămână pe acel tărâm fermecat. 

c) Ce s-ar  întâmpla dacă soarele ar străluci doar în cărți? 

d) În fiecare zi, ea se întorcea  iar în lumea poveștilor. 

e) Aș vrea să călătoresc si eu, măcar o dată  pe alt tărâm! 

f) Cei doi copii  sar veseli prin poiana fermecată. 
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10.  8 puncte, (4x2p=8p), pentru găsirea cuvintelor înrudite cu cuvântul 

„gânduri “ 

gândire, gânditor, îngândurat, gândit, a gândi, gândește, regândi 

 Se ia în considerare orice variantă corectă. 

 

11.   
30 puncte pentru redactarea compunerii. 

 

Se va urmări și se va acorda: 

 

3 puncte pentru alegerea titlului original /semnificativ / expresiv ( 2p – alegerea 

titlului potrivit, 1p – încercare de formulare a unui titlu) 

 

9 puncte – viziunea originală asupra temei abordate ( 6p pentru viziune corectă 

fără notă de originalitate ; 2p – realizarea textului în afara cerinței ) 

 

5 puncte  – înlănţuirea logică a faptelor/ întâmplărilor; 2p  pentru 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  

  
3 puncte – pentru folosirea celor trei expresii ( câte 1p pentru utilizarea fiecărei 

expresii ) 

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 

 

1 punct – aşezare în pagină   

 

1 punct -  lizibilitatea lucrării 

 

 

 

 

 

 


