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EVALUARE ÎN EDUCA ŢIE  
Limba şi literatura român ă 

Etapa I – 8.10.2011 

Barem de corectare şi notare  
 Clasa a II-a 
 
Partea I – 70p 
A. În ţelegerea textului    30p 
1. 10p pentru notarea cu A(adevărat) sau F(fals) a enunţurilor – 2X5p=10p 
a) F(fals); b) A(adevărat). 
2. 10p pentru marcarea corectă cu X a răspunsurilor (2X5p=10p) 
a) ţârâit de greieraş 
b) un greieraş 
3. 10p pentru transcrierea întrebării  din textul Poveste de toamnă. 

- Aici este un greieraş? 
• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris greşit. 
• Se scade câte 1p pentru fiecare semn de punctuaţie omis. 
• Se scade 1p pentru nerespectarea regulilor de redactare scrisă. 

B. Elemente de construcţie a comunicării       40p 
4. 8p pentru încercuirea pe textul „Poveste de toamnă”  a propoziţiilor  care conţin dialogul 
dintre mamă şi fetiţă.      

- Este bine să ai grijă de lucrurile tale! 
 - Desigur, mamă! (răspunse fetiţa zâmbind.) – ambele variante acceptate 
5. 8p pentru despărţirea în silabe cuvintelor date (4X2p=8p).        
toam – nă, vânt, gre – ie – raş, o – glin – dă 
6. 8p pentru scrierea cuvintelor care conţin grupuri de litere (4X2p=8p).        
cenuşii; cerul; crengile; copacilor 
7.  8p pentru rescrierea corectă a enunţului (4X2p=8p) 
Chiriac, Ruxandra şi Georgică culeg ghinde din pădure. 

• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris greşit. 
• Se scade câte 1p pentru fiecare semn de punctuaţie omis. 
• Se scade 1p pentru nerespectarea regulilor de redactare scrisă. 

8. 8p pentru scrierea întrebării problemei. 
Exemplu: Câte boabe a strâns greieraşul Cri pentru iarnă? sau Cu cât este mai mare 
numărul de boabe de fasole decât cel de mazăre? 

• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris greşit. 
• Se scade câte 1p pentru fiecare semn de punctuaţie omis. 
• Se scade 1p pentru nerespectarea regulilor de redactare scrisă. 

Partea a II-a – Scrierea imaginativă  
30p pentru scrierea celor trei enunţuri despre greieraş, despre toamnă, despre nori 
(3X10p=30p) 

• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris greşit. 
• Se scade câte 1p pentru fiecare semn de punctuaţie omis. 
• Se scad 3p pentru nerespectarea regulilor de redactare scrisă. 


