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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 III-a 
 
Partea I – 70p 
A. În ţelegerea textului    30p 
 
1. 10p pentru notarea cu A(adevărat) sau F(fals) a enunţurilor – 5X2p=10p 
a) F(fals); b) A(adevărat); c) A(adevărat); d) F(fals); e) A(adevărat). 
 
2. 10p pentru marcarea corectă cu X a răspunsurilor (2X5p=10p) 
a) stejar şi Toamnă 
b) un covor moale de frunze 
 
3. 10p pentru transcrierea întrebării pe care stejarul o adresează Toamnei. 

- Toamnă dragă, când mă vei ajuta să scap de povara ghindelor mele? 
• 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 scrierea perechilor de cuvinte cu înţeles/sens asemănător(4X2p=8p) 
povară – greutate; a veni - a sosi; ostenit – obosit; ramuri -  crengi 

• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris greşit. 
 

5. 8p pentru scrierea cuvintelor cu înţeles/sens opus (4X2p=8p) 
reci – calde; lungi – scurte; a goli – a umple; a înveli – a dezveli. 

• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris greşit. 
 

6. 8p pentru încercuirea formei corecte (4X2p=8p) 
• La marginea pădurii era un stejar bătrân. 
• Stejarul s-a golit de frunze. 
• Rândunelele s-au pregătit de plecare. 
• Veveriţa ia ghinde din copac. 
 

7. 8p pentru transcrierea adjectivelor care însoţesc substantivele date (4X2p=8p) 
păduri întinse; vânturi reci; ploi lungi; brumă argintie. 

• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris greşit.  
Cerinţa depăşeşte programa. Se acordă punctaj maxim indiferent de rezolvare. 
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8. 8p – din care: 
a) 4p pentru transcrierea a două substantive proprii (2X2p=4p) 
Cerinţa depăşeşte programa. Se acordă punctaj maxim indiferent de rezolvare. 
 
b) 4p pentru scrierea în cuvinte a înălţimii şi vârstei stejarului (2X2p=4p) – patruzeci, opt 
sute 

• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris greşit. 
 

Partea a II-a – Compunere(Scrierea imaginativă)     30p 
- respectarea cerinţei 8p; 
- folosirea corectă a semnelor de punctuaţie 8p; 
- folosirea dialogului 6p; 
- scrierea corectă a cuvintelor 8p; 

• 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. 

 


