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BAREM-clasa a IV-a 

Subiectul I 

A. Înţelegerea textului (30 de puncte) 

1. Încercuirea cuvântului DA pentru enunţurile adevărate şi a lui NU pentru cele false (5 x2p): 

                        a) NU; b) DA; c) NU; d) DA; e) NU  

 2. Formularea corectă a întrebărilor cu începutul dat ( 3 x 2p); răspunsurile detaliate ( 3 x 2p); 

pentru răspunsurile incomplete, se acordă câte 1 punct. 

3. Transcrierea pasajului în care băiatul află cum o poate aduce înapoi pe Polly (3p).  

             Pentru absenţa ghilimelelor în transcriere se scade 1 p. 

„- Prietena ta se poate întoarce doar dacă merge cineva după  ea, cu un inel galben pentru dus şi cu două 

verzi pentru întors – unul pentru el, unul pentru ea..”  

4. Ideea principală (2p): Fetița dispare după ce primește inelul de la unchiul Andrew. 

5. Enumerarea obiectelor de pe masă: cărți, caiete, sticluțe de cerneală, tocuri, ceară de sigiliu, 

microscop, tavă roșie, două inele verzi și două galbene (3p); 

         

          Subiectul II 

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

1. „friguroase”, „deschideai” (2 x1p); 

2. Alte sensuri ale cuvintelor: „veri” (rude) şi „camera” (de filmat, de pozat, de gardă, frigorifică, de 

bicicletă) (2 x 1p); 

3. întunecos / întunecat, a întuneca; liniştitor / liniştit, a linişti; interzis, a interzice; împrietenit / prietenos/ 

prietenesc; a împrieteni (8 x1p); 

4.  (6 x 1p): 

un verb, pers. a II-a, nr. singular: deschideai / dădeai / ai fi putut / crezi / n-ai vrea 

două adjective, gen neutru, nr. sg: lung / întunecos / înalt / interzis / galben / luminos   

trei subst. comune, gen fem., nr. pl.: aventurile / veri /  activităţilor /  lumânări / zile / cărţi /  sticluţe  

5.  întruna, Nu fi, Propriii, rucsac, ficşi, Acceptând (6x1p); 

6. ce-a, cea, nu mai, numai, i-a, ia, laş, l-aş (8 x1p); 

7. (5x1p):   

Cartea Sfântă – Biblie; cartea Nepotul magicianului – roman; cartea de identitate – act; Cartea Verde –

asigurare; cartea de credit – card; 

8.  (8 x 1p): 

      -   Digory, chiar sper, zise unchiul Andrew, că nu te vei comporta ca un fricos. 

   Băiatul răspunse: 

         -  Ah, mai taci odată! Ştiu că trebuie să plec după Polly, iar tu vei aştepta liniştit în fotoliul tău.  

          „Unchiul meu este o bestie”, îi trecu prin gând băiatului.  

 
III. Scrierea imaginativă (15p): 

- alegerea unui titlu potrivit 1p;                                 - respectarea regulilor de scriere, de punctuaţie şi de 

- respectarea planului de idei  3p;                                 aşezare a textului în pagină 3p; (-0,25 p/greșeală) 

- folosirea a cel puţin trei expresii frumoase 2p;       -  scris îngrijit     1p;                                                                                                                                                  

- exprimare corectă 3p;                                    -  originalitate 2p. 


