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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 a două dintre personajele care apar în fragmentul dat, de 

exemplu, Dina și Matei: 8 puncte (4p + 4p); 

- formularea ideii într-un enunț: 1 punct. 

- respectarea regulilor de punctuație și de ortografie: 1 punct 

 

10 puncte 

3. Indicarea corectă a motivului pentru care copiii au urcat pe Tâmpa (ca 

să descopere tunelul care leagă Piața Sfatului de un loc din dosul 

șeii): 8 puncte; 

- formularea ideii 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: să 

descoperim – să găsim, firește - desigur, enervați – nervoși, iritați ,am țopăit – am 

sărit, peștera - grota. (1p x 5) 

5  puncte 

2. Construirea corectă a două propoziții în care cuvântul  vară să aibă sensuri 

diferite. (2,5 p x 2) 

5  puncte 

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

cam/c-am, mai/m-ai, nea/ne-a, nai/n-ai, căi/că-i. (0,5p x 10) 

5  puncte 

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

dată:  

5  puncte 

5. Rescrierea corectă  a posibilului  răspuns al unuia dintre personajele din textul dat, 

la vederea peșterii: - Copii, apucați-vă să căutați! (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 

 


