
 

 

TESTARE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a – Concursul MICII SPIRIȘTI 

Limba și literatura română- iunie 2020 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. 

 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 

punctajului total obţinut pentru lucrare. 

 

SUBIECTUL I (56 de puncte) 

 

1. câte 2 puncte pentru notarea fiecărui cuvânt cu înțeles asemănător pentru sensul din text al cuvintelor 

subliniate (de exemplu: neobișnuit– surprinzător; să nu observe– să nu vadă)                     

                     2 x 2 pc. = 4 pc. 
 

 2. formularea adecvată, nuanțată a fiecărui răspuns (de exemplu: Hannes scrisese pe bilețel că dorește  

 să zboare pe un dragon prin noapte; Dragonul încetinește și plutește spre pământ, deoarece simte că   

 se apropie răsăritul soarelui)- 3 pc. 

 formulare parțial adecvată, superficială- 1 pc.    

 lipsa răspunsului sau răspuns greșit- 0 pc.                   2 x 3 pc.= 6 pc.                                                                                                       

                                                                                                                                      

3. explicație clară, nuanțată (de exemplu: Sunt de acord cu atitudinea lui Hannes, deoarece este bine să 

speri că dorințele, chiar dacă par imposibile, se pot îndeplini / Nu sunt de acord cu atitudinea lui 

Hannes, deoarece dragonul i-a spus că o astfel de dorință poate fi îndeplinită o singură dată, prin 

urmare, nu trebuia să fie trist etc. – 5 pc. 

   explicație parțial clară, superficială /schematism – 2 pc.       

                           5 pc. 

4.  formularea corectă, în enunț, a unei idei principale (de exemplu: Hannes recunoaște biletul pe  

  care își scrisese dorința.)- 4 pc. 

   formulare parțial corectă, fără enunț- 1 pc. 

   lipsa răspunsului sau răspuns greșit- 0 pc.                                                                

                                                    4 pc.

                  

5.  1pc. pentru fiecare fapt ordonat corect, conform apariției în textul dat 

                            5 pc. 

  

 

 

               

6. prezentare adecvată, nuanțată- 6 pc. 

    prezentare parțial adecvată, superficială/ schematism- 3 pc.                                                            6 pc. 

 

 7. precizarea variantei corecte ( varianta b)           5 pc. 
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  8. construirea unor enunțuri adecvate, corecte semantic- 1 pc.                      

       câte 4 pc. pentru fiecare enunț construit corespunzător schemelor date  

                                                                                                                                   2 x 4pc.= 8 pc. 

 

       9. câte 1 pc. pentru fiecare semn de punctuație corect completat în enunțurile date 

        ( - Ce spuneți, băieți, de o întrecere?      

          - De acord, au răspuns Gigel, Dan și Marius.)           

                                                                                                                                                               6 pc. 

 

      10.- câte un punct pentru fiecare greșeală de scriere corectată ( Dragonul i-a șoptit băiatului că 

aventura va fi interesantă, iar Hannes l-a privit cu nerăbdare, simțindu-se în al nouălea cer.)                   

                                                                                                                                                              6 pc. 

 

SUBIECTUL al II-lea (20 de puncte) 

 

- precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal- 2 x 2 pc.;  

  menționarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spațio- temporal- 1x 1 pc. 

                         4 pc. 

 

- relatarea unei întâmplări petrecute în timpul călătoriei lui Hannes cu dragonul: respectarea structurii 

specifice tipului de compunere cerut– 10 pc.; – fără respectarea structurii specifice tipului de compunere 

cerut- 4 pc. 

                                                                                                                                                       10 pc. 
- adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 pc.; conţinut parţial adecvat – 1 pc. 

                                                                                                                                                               2 pc. 

-  includerea a cel puțin unui element de creativitate          2 pc. 

 

- respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte                                                                   2 pc. 

 

Notă! 

14 puncte se acordă pentru redactare: 

– unitatea compoziţiei:              2 pc. 

– coerenţa textului:                         2 pc. 

– registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2 pc.; adecvarea parţială – 1 pc.                                                                      

                2 pc. 
– ortografia (0 erori: 3 pc.; 1 – 2 erori: 2 pc.; 3 – 4 erori: 1 pc.; 5 sau mai multe erori: 0 pc.)      

              3 pc. 

– punctuația (0 erori: 3 pc.; 1 – 2 erori: 2 pc.; 3 – 4 erori: 1 pc.; 5 sau mai multe erori: 0 pc.)  

                           3 pc. 

– așezarea corectă a textului în pagină                                                                                                  1 pc. 

– lizibilitatea                                                                                                                                          1 pc. 

  

 


