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pentru elevii din mediul  rural 

Etapa judeţeană 

Clasa a V-a 

Barem de corectare și de notare 

Partea I (20 de puncte): 

1. precizarea celor două zone geografice (exemple de răspuns: cămila-Sahara, cangurul-Australia ) 2x2p. 4p. 

2. răspuns corect: c) 4p. 
3. răspuns corect: d), b), c), a) 4p. 
4. explicare adecvată și nuanţată a semnificației enunțului – 3p.; explicare schematică – 2p.; încercare de 

explicare, tendință de rezumare – 1p.  

+ 1p. încadrarea în numărul de cuvinte 

4p. 

5. motivarea adecvată și nuanţată – 3p.; motivare schematică – 2p.; încercare de motivare – 1p.  

+ 1p. încadrarea în numărul de cuvinte 

4p. 

 

Partea a II-a (20 de puncte): 

1. precizarea corectă a informației (talia corpului mai mare; are una sau două cocoașe) 4p. 

2. transcrierea a două secvențe care descriu aspectul fizic al camilei (coadă relativ scurtă, culoarea blănii 

are nuanțe de la brun întunecat până la un cenușiu roșcat de culoarea nisipului ) 

4p. 

3. răspuns corect : 100-150 litri 4p. 
4. răspuns corect: b)  4p. 
5. prezentare nuanţată, clară, cu exemple din text – 3p.; prezentare schematică – 1p. 

+1p. încadrarea în numărul de cuvinte 

4p. 

 

Partea a III-a (50 de puncte): 

1. numirea corectă  a elementului comun identificat (de exemplu: prezintă viața animalelor sălbatice) 5p. 

2. răspuns corect (cămila) 5p. 

3. – identificarea corectă a unui cuvânt care denumește o zonă geografică (de exemplu: deșertul) – 2 p. 

– integrarea cuvântului identificat într-un enunț – 3 p.  
 

5p. 

4. transcrierea corectă a oricărei secvențe (de exemplu: Iată tigrul adus din Bengal cu cheltuială. 

Toată blana de pe el e natural (...).). 

5p. 

5. exprimarea nuanțată a opiniei despre importanța unei vizite la grădina zoologică, utilizând un 

conţinut adecvat cerinţei – 9p.;  

exprimarea ezitantă a opiniei – 6p.; 

încercare de prezentare – 1p. 

 +1p. încadrarea în numărul de cuvinte 

10p. 

6. redactarea unei compuneri narative originale, utilizând un conţinut adecvat cerinţei – 9p.; redactarea 

unei compuneri narative, utilizând un conţinut adecvat cerinţei – 6p.; redactarea unei compuneri narative 

banale, utilizând un conţinut adecvat cerinţei – 3p.; redactarea unei compuneri care respectă parțial 

cerința, narațiunea nu este modul principal de expunere – 1p.  

+1p.  încadrarea în numărul de cuvinte 

10p. 

Notă 

În cazul ultimilor doi itemi, la evaluarea răspunsurilor,  se vor avea în vedere: 

Corectitudinea textului, succesiunea logică a ideilor: în totalitate– 2p.; parţial –1p. 2p. 

Respectarea părţilor unei compuneri: în totalitate – 2p.; parţial – 1p. 2p. 

Proprietatea termenilor, bogăţia şi expresivitatea vocabularului: în totalitate – 2p.; parţial – 1p. 2p. 

Ortografia: 0-1 greşeli – 2p.; 2-3 greşeli – 1 p.; peste 3 greşeli – 0 puncte 2p. 

Punctuaţia: 0-1 greşeli – 2p.; 2-3 greşeli – 1 p.; peste 3 greşeli – 0 puncte 2p. 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu.  


