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TESTAREA ELEVILOR ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CLASA a V-a PENTRU ANUL 

ȘCOLAR 2021-2022, 21 IULIE 2021 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE  

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  

  

Subiectul I                                                                                                              40 de puncte  

  

1. Formularea corectă a unei idei  principale  desprinse din text: 8 puncte;            10 puncte 

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

- încercarea de a formula o idee principală: 1 punct;  

- formularea ideii într-un enunț: 1 punct;  

- respectarea regulilor de punctuație și de ortografie: 1 punct.  

  

2 .  Precizarea vârstei la care copilul trăiește o experiență specială                          10 puncte 

(11 ani): 8 puncte; 

 -     formularea ideii într-un enunț: 1 punct;  

 -  respectarea regulilor de punctuație și de ortografie: 1 punct.  

  

3. Indicarea corectă a motivului pentru care copilul începe să citească                    10 puncte 

(de gura mamei) ): 8 puncte; 

- formularea ideii într-un enunț: 1 punct;  

- respectarea regulilor de punctuație și de ortografie: 1 punct.  

  

            4. Explicarea adecvată și nuanțată a secvenței date: 8 puncte;                                10 puncte  

-  explicarea partial adecvată: 4 puncte;  

             -   respectarea regulilor de punctuație și de ortografie: 1 punct;  

             -   respectarea numărului numărului de cuvinte precizat: 1 punct.  

  

Subiectul al II-lea                                                                                                  25 de puncte  

  

1. Scrierea  corectă a câte unui sinonim pentru sensul din text al cuvintelor date: 

specială-deosebită, am zărit-am observat, plăcere-hatâr, brusc-imediat, s-au 

transformat-au devenit/s-au metamorfozat. (1p x 5). 

5  puncte  

2. Construirea corectă a două propoziții în care cuvântul  ,,colț” să aibă sensuri 

diferite. (1,5 p x 2).Precizarea sensurilor(1p x2).  

5  puncte  

3. Alcătuirea enunțurilor  pentru fiecare dintre ortogramele date, corect utilizate:  

mai/m-ai, mii/mi-i/mi.  (1p x 5)  

5  puncte  

4. Construirea  unui enunț cu antonimul corect al cuvântului subliniat din secvența 

dată:  am terminat/am finalizat. (3p antonim; 2p enunț) 

5  puncte  

5. Rescrierea corectă  a bilețelului găsit: Mi-ar plăcea să nu fii supărat fiindcă acum 

ești captiv în paginile cărții.(1p x 5)  

5  puncte  
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Subiectul al III-lea                                                                                                 25 de puncte   

  

- adaptarea conținutul la întâmplările din text – 10 puncte; adaptarea parțială a conținutul 

la întâmplările din text – 5 puncte; neadaptarea conținutul la întâmplările din text – 0 

puncte.  

- respectarea  succesiunii logice a faptelor – 10 puncte; respectarea parţială a succesiunii 

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

- respectarea regulile de ortografie și de punctuație: 3 puncte (0–1 greșeli – 3 puncte; 2–3 

greșeli – 2 puncte; 4 greșeli – 1 punct; 5 sau mai multe greșeli – 0 puncte) – 

- respectarea precizării privind numărul de cuvinte: 2 puncte  
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