
 

 

 

TESTAREA ELEVILOR ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CLASA a V-a 

9 iunie 2018 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

 

  SUBIECTUL I. ÎNȚELEGEREA TEXTULUI  (30 puncte) 

1. Transcrierea corectă a cuvintelor/grupurilor de cuvinte care indică locul şi timpul acţiunii. 2x5 

puncte  

2. Formularea corectă şi nuanţată a ideii principale. 10 puncte 

    Precizarea corectă a ideii principale, fără a fi formulată într-un enunţ. 5 puncte 

    Formulare parţial corectă a ideii principale  2,5 puncte. 

3. Explicarea completă, nuanţată, cu valorificarea unor detalii din textul dat. 10 puncte 

    Explicare parţială, respectând limita de cuvinte (rânduri) impusă. 5 puncte 

    Încercare de explicare, cu nerespectarea numărului de cuvinte (rânduri). 2,5 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea. LIMBĂ ŞI COMUNICARE (30 puncte) 

 1. Scrierea corectă a sinonimelor; de exemplu: izbutise - reușise, izbândise, scornelile – 

minciunile, fanteziile, haioasă -  amuzantă, simpatică ş.a.   2x3 puncte  

2. Alcătuirea corectă a enunţurilor cu  formele diferite de plural ale subst,. colț - colți, colțuri  2x3 

puncte  

3. Identificarea corectă a două subiecte şi a două predicate din enunţul subliniat; subiecte – părinții, 

oamenii , predicate: - lucrau, ieșeau. 4x1,5 puncte  

4. Alcătuirea corectă a celor patru  enunţuri cu ortogramele date. 2x3  puncte  

5. Rescrierea corectă a enunţului: 

  - Ați văzut voi, copii, un om care mănâncă săbii de trei ori pe zi? Puneți-l   

pe listă dacă n-ați văzut.   6x1 puncte 

 

SUBIECTUL al III-lea. SCRIERE CREATIVĂ (30 puncte)  

- relatarea unei întâmplări, respectând succesiunea logică a ideilor 5 puncte 

- precizarea timpului și a locului acțiunii 5 puncte - respectarea structurii specifice unei 

compuneri(introducere, cuprins, încheiere) 5 puncte 

- originalitatea limbajului 5 puncte - coerența textului 2 puncte  

- încadrarea în limita de rânduri 2 puncte - ortografie, punctuație 2 puncte  

- așezarea corectă în pagină 2 puncte  

- lizibilitatea textului 2 puncte  

Nerespectarea temei propuse pentru compunere duce la neacordarea punctajului pentru 

subiectul al III-lea.  

Notă ! Se acordă din oficiu 10 puncte. 
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