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Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 

de puncte.  

Din oficiu se acordă 10 puncte. 

Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

PARTEA I – 50 de puncte 

Citeşte cu atenţie textul: 

     Un vânt rece de toamnă legăna frunzele copacilor. Vrăbiuţa stătea zgribulită pe o ramură de 

cireş. Simţea că e mai frig decât ieri, dar nu prea înţelegea de ce. O chemă pe prietena ei 

Rândunica, dar nu îi răspunse nimeni. 

    Tristă, vrăbiuţa zbură  în căutarea rândunicii. La marginea unui lac se întâlni cu o broscuţă şi o 

întrebă: 

   - Dragă broscuţă, ştii tu oare unde este prietena mea ? 

   -  Rândunica a plecat în ţările calde. 

1. Răspunde la întrebări:                                                                      16 puncte 

a) În ce anotimp se petrece întâmplarea?                           

……………………………………………………………………………………………………… 

b) Pe cine caută vrăbiuţa? 

……………………………………………………………………………………………………… 

c) Unde s-a întâlnit vrăbiuţa cu broscuţa? 

……………………………………………………………………………………………………… 

d) Unde a plecat rândunica? 

……………………………………………………………………………………………………… 



2. Desparte în silabe cuvintele:rândunica, frig, broscuţă, marginea, simţea, înţelegea                                                                                               

12 puncte 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Unește cuvintele cu sens opus.                                                                     4 puncte 

mică                                           urâtă 

noapte                                        mare 

a intrat                                        zi 

frumoasă                                   a ieșit    

4.Unește cuvintele cu sens asemănător.                                                         4 puncte 

creangă                                     zgomot  

sunet                                         se uită  

priveşte                                     geam 

fereastră                                    ramură 

5. Ordonează cuvintele pentru a obţine propoziţii.                                       8 puncte 

a. rece ,legăna ,copacilor ,frunzele,vântul 

……………………………………………………………………………………….. 

b. zgribulită ,stătea ,în vrăbiuţa ,cireş 

………………………………………………………………………………………. 

6. Transcrie dialogul din text                                                                     6 puncte 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

PARTEA a II-a      40 de puncte 

Alcatuieşte un text de 4 - 6 rânduri, în care să descrii rândunica. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



BAREM DE EVALUARE SI NOTARE 

 

 

Disciplina: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

PARTEA I – 50 de puncte 

 

1. Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect 

                4 x 4 = 16 puncte 

2. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare cuvant despartit corect in silabe 

                 2 x 6 = 12 puncte 

3. Se acordă câte 1 punct pentru unirea corecta afiecarui cuvant cu sens opus  

                  1 x 4 = 4puncte 

4. Se acordă câte 1 punct pentru unirea corecta afiecarui cuvant cu sens asemanat.  

                  1 x 4 = 4puncte 

5. Se acordă câte 4 puncte pentruobtinerea corecta a fiecarei propozitii 

                        4 x 2 = 8 puncte 

6. Se acorda 6 puncte pentru transcrierea corecta a dialogului 

 

 

PARTEA a II-a      40 de puncte 

 

Se acorda 10 puncte din oficiu 

 

 

 

 


