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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: 1 punct; 

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

 

10 puncte 

2 Precizarea  personajului înrudit cu Pofticiosul:  dădaca : 8 puncte; 

- formularea răspunsului într-un enunț: 1 punct. 

- respectarea regulilor de punctuație și de ortografie: 1 punct 

 

10 puncte 

3. Indicarea corectă a motivului pentru care Regele i-a interzis pajului să se 

apropie de Pădurea de Liliac (de teamă ca fetița să nu treacă din greșeală 

printre zăbrele și să intre în pădure): 8 puncte; 

- formularea răspunsului într-un enunț: 1 punct; 

- respectarea regulilor de punctuație și de ortografie: 1 punct 

 

10 puncte 

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

- explicarea partial adecvată: 4 puncte; 

- respectarea regulilor de punctuație și de ortografie: 1 punct 

- respectarea numărului 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, de 

exemplu: cusur: defect; vrăjită: fermecată, miraculoasă;  niciodată: nicicând; dăruind: 

oferind. (1p x 5) 

5 puncte 

2. Construirea corectă a două propoziții în care cuvântul  a se apropia  să aibă 

sensuri diferite (de ex.: M-am apropiat de casă. Întâmplarea m-a apropiat de 

Mara, care a devenit de atunci prietena mea.).  

- Câte 2 puncte pentru fiecare propoziție corect costruită, care să conțină cuvântul 

dat (2p x 2); 

- Câte 0,5 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre sensuri (0,5p x 2)  

5  puncte 

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

bal/ba-l, bai/ba-i, caș/c-aș, dune/du-ne, var/v-ar. (0,5p x 10) 
5  puncte 

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

de ex.:să ademenească: să respingă. 
5  puncte 
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5. Rescrierea corectă  a secvenței date: „ ˗ Tare te iubesc, Pofticiosule, dar nu fi atât de 

lacom! Ești un copil al cărui cusur trebuie îndreptat. (1p x 5) 
5  puncte 

                   

 

 

Subiectul al III-lea                                                                                                 25 de puncte  

 

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

conținutului la întâmplările din text – 5 puncte; neadaptarea conținutului 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 regulilor 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 

 


