
Barem -clasa a III-a 

Subiectul I 

A.Înţelegerea textului (30 de puncte) 

 1. Marchează cu X în caseta corespunzătoare răspunsul corect (6x2 puncte). 

gâscă, mâncare, robot , veverițe, eleșteu, să o ajute. 

 2. Scrie într-un enunț ideea principală a fragmentului marcat în text (3 puncte) 

”Animalele întâlnite în cale o ajută pe Roz până când aceasta ajunge la heleșteu .”-orice variantă care cuprinde cele trei 

elemente.                                            

 3. Stabilește ordinea întâmplărilor din text (4x1punct):  2, 4, 1, 3 

 4.Găsește câte două însușiri potrivite pentru (8x 1 punct):  

Se ia în considerare orice variantă corectă. 

 5. Transcrie enunțul care indică ce recomandare a primit Roz de la veveriță. (3 puncte). ” i-a recomandat să 

meargă la coțofene” 

 

         Subiectul II  

 B.Elemente de construcţie a comunicării (45 de puncte)  

 1.Transcrie cuvintele îngroșate în text și desparte-le în silabe pe spațiile de mai jos (6x 1 punct). 

cio-cu-leț, sfă-râ-me, flă-mând, pri-e-te-noa-să, mij-lo-cul, hol-ba . 

 2. Selectează din text și scrie (4x1 punct): ochii   (sau alt substantiv la numărul plural), Roz (substantiv propriu), 

gri , coțofană (sau alt substantiv format din 4 silabe) 

 3.Scrie cuvinte cu înţeles/ sens asemănător următoarelor cuvinte (6x 1 punct): 

flămând=înfometat, matură=adultă, mâncare=hrană/alimente, cioc=plisc, voce=glas, 

neclintită=nemișcată/imobilă/fixă/inertă 

 4.Găsește familia de cuvinte a substantivului prieten (cel puțin 3  cuvinte) (3 x 1 punct) 

bobocel, îmbobocit, a îmboboci, îmbobocire, neîmbobocit 

 5.Alintă cuvintele următoare: (3x2 puncte). 

cioculeț-cioc, bobocel-boboc, roboțică-robot, mămică-mamă 

 6.Încercuiește forma corectă a cuvintelor următoare (8x0,5 puncte) 

cioc, sfărâme, reîntâlnit, viitor, văzând-o, înnodat, împrietenit, punctuație 

 7. Taie cu o linie forma greșită (6x 1 punct)-Cuvinte tăiate: sau, l-a, ia, la, s-au, neam 

 8. Trece în casete semnele de punctuație potrivite(8x0,5 puncte): 

două puncte, linie de dialog, virgula, semnul exclamării, două puncte, linie de dialog, punct, semnul întrebării 

 9.Scrie câte un enunț în care cuvintele:  boboc, mic și broască să aibă alte înțelesuri decât cele din text. (3x2 

puncte) 

Orice enunț în care cuvintele boboc, mic și broască au alte sensuri decât cele din text  (boboc de floare, aliment , 

broasca de la ușă). 

 

III .Scriere imaginativă (15 puncte) 

-respectarea  numărului de rânduri -1p; 

- alegerea unui titlu potrivit- 2p;                                     

- lizibilitate, acurateţe, încadrare în pagină- 2p;  

- respectarea părţilor compunerii  -1p;                           

- respectarea regulilor de scriere și de punctuaţie -2p (-0,25 p/greșeală)                                                   

- exprimare corectă- 3p;       

 - originalitate şi respectarea cerinţei  -4p       

 

 

 

 


