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Subiectul I                     40 de puncte 
 
 
1. Formularea corectă a unei idei principale, desprinse din text: 8 puncte   

− formularea parțial corectă a unei idei principale: 4 puncte; 

− încercarea de a formula o idee principală: 1 punct; 
- formularea ideii într-un enunț succint: 1 punct; 
- respectarea regulilor de ortografie și de punctuație: 1 punct. 
 

10 puncte 

2. Formularea corectă a răspunsului la cerința data, de ex.: La scăldat, în afară de 
Cătălin și Știucalete, erau prieteni de ai lor din cartier.: 8 puncte 
- formularea răspunsului într-un enunț: 1 punct; 
- respectarea regulilor de ortografie și de punctuație: 1 punct. 

10 puncte 

3. Indicare corectă a motivului pentru care unuia dintre copiii prezenți în fragment i se 
spunea Știucalete, de ex.: înota asemenea unei știuci.: 8 puncte 

− menționarea parțial corectă a motivului: 4 puncte; 

− încercarea de precizare a motivului: 1 punct; 
- formularea răspunsului într-un enunț: 1 punct; 
- respectarea regulilor de ortografie și de punctuație: 1 punct 

10 puncte 

 4. Explicarea adecvată și nuanțată a secvenței date: 8 puncte  
- explicarea parțial adecvată: 4 puncte; 
- respectarea regulilor de ortografie și de punctuație: 1 punct. 
- respectarea numărului de cuvinte precizat: 1 punct. 

10 puncte 

 
 
Subiectul al II-lea                   25 de puncte 
 
 
1. Scrierea corectă a câte unui sinonim pentru sensul din text al cuvintelor date: 
prudent: atent, precaut etc.; au lepădat: au dezbrăcat etc., degeaba: zadarnic etc., 
minunat: nemaipomenit etc.; senzație: sentiment etc. . (1p x 5) 

5 puncte 

2. Construirea corectă a unei  propoziții în care cuvântul a se încurca să aibă alt sens 
decât cel din text (de ex. L-am încurcat pe dan cu Mircea.): 2,5 puncte 

5 puncte 

- precizarea sensului cuvântului în propoziția construită (de ex.: a confunda.): 
2,5 puncte 

 

3. Alcătuirea corectă a fiecărei propoziții cu ortogramele date: (0,5p x 10) 5 puncte 
4. Construirea corectă a unui enunț cu antonimul cuvântului subliniat din secvența dată 
(de ex.: să înainteze) 

5 puncte 

5. Rescriea corectă a secvenței date: :  „Cătăline, nu fi fricos și vino mai în larg! Te voi 
învăța figuri noi a căror dificulate nu este deloc mare.” 

5 puncte 
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Subiectul al III-lea                    25 de puncte 
 

- adaptarea conținutul la întâmplările din text;  
o adaptarea parțială a conținutul la întâmplările din text – 5 puncte; 
o  neadaptarea conținutul la întâmplările din text – 0 puncte. 

10 puncte 

- respectarea succesiunii logice a faptelor;  
o respectarea parţială a succesiunii logice a faptelor – 5 puncte;  
o fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 1 punct; 

10 puncte 

- respectarea regulilor de ortografie și de punctuație: 3 puncte (0–1 greșeli – 3 
puncte; 2 greșeli – 1 punct;  3 sau mai multe greșeli – 0 puncte); 

- respectarea precizării privind numărul de cuvinte: 2 puncte. 

5 puncte 

 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 


