
 Testul I 

 

Barem de corectare şi de notare clasa a VI-a 

 

Partea I (25 de puncte) 

 

1. Identificarea celor 9 greşeli: 

 Dacă a-ţi (aţi) citit celebrul roman al lui Ann Brashares, Pantalonii călători, prezentat 

la secţiunea Cărţi noi pentru voi, sigur vă ve-ţi (veţi) bucura şi de apariţia filmelor Frăţia 

pantalonilor umblători şi Frăţia pantalonilor umblători 2. Prin cele patru actriţe frumoase, 

personajele prind viaţă şi intră în vârtejul aventurilor, sperând k (că) blugii fermecaţi pe care îi 

poartă pe rând în (rând câte) câte o săptămână să le aducă noroc. Oare pot (poate) o pereche 

de blugi să îţi schimbe viaţa? Şi ce se întâmplă când aceştia dispar?  
 dacă (Dacă) vam (v-am) stârnit interesul, vă invităm la secţia pentru copiii (copii) 

pentru vizionarea acestor filme, adresate tuturor fetelor aflate la vârsta întrebăriilor 

(întrebărilor). 

1. aţi, 1p 

2. veţi, 1p 

3. că, 1p 

4. pe rând câte o săptămână, 1p 

5. poate, 0,5p 

6. Dacă, 0,5p 

7. v-am, 1p 

8. copii,1p  

9. întrebărilor 1p 

Pentru rescrierea corectă a textului se acordă 2 puncte. Dacă se întâlnesc  greşeli în textul 

rescris, elevul va fi depunctat cu 0,5p pentru fiecare greşeală.  

 ( 8 puncte +2 puncte=10 puncte) 

 

2. Rescrierea corectă a celor cinci cuvinte, conform grafiei limbii de origine: 1x5 p 

breakfast, single, weekend, time-out, market 

3. Marcarea literelor care primesc accentul în cele zece cuvinte: 1x10 p 

antic/ antic, colaps/ colaps, candelă, firav/ firav, alo, aripă, director, baremul, intră, a 

media.  

Notă! În cazul cuvintelor care acceptă ambele variante de acord se punctează oricare 

dintre acestea. 

Total punctaj 25p. 
 

Partea a II-a (65 de puncte) 

A.  

1. Formularea corectă a ideii principale din fragmentul subliniat: 5 p 

De ex.: Motanul invizibil creează impresia că în castel bântuie o fantomă. 

2. Identificarea corectă a enunţului corespunzător informaţiei din text: 5 p 

b. 

3. Alegerea corectă a explicaţiei care corespunde mesajului textului: 5 p 

c. 

4. Redactarea corectă a rezumatului: 15 p – respectarea regulilor rezumatului 

(formularea ideilor principale: 2 p.; respectarea succesiunii întâmplărilor: 2 p.; 



utilizarea timpul prezent sau perfect compus: 2 p.; relatarea la persoana a III-a: 2 p.; 

formulare impersonală, obiectivă, fără inserarea unor aprecieri personale sau 

comentarii: 2 p.); 3 p – corectitudinea ortografiei şi a punctuaţiei (0-1 greşeli: 3 p.; 1-2 

greşeli: 2 p.; 2-3 greşeli: 1 p.); 2 p – încadrarea în limita a 5 rânduri. 

B.  

1. Explicarea corectă a celor cinci expresii din text: 1 x5 p. 

De exemplu: Cerul se uneşte cu Pământul – la orizont; îşi au casa – locuiesc; din cale-

afară – peste măsură, grozav; i-a pus la treabă – i-a mobilizat; au căzut de acord – s-au 

înţeles.  

Notă! Punctajul se acordă integral doar pentru formularea unor enunţuri. În cazul în care 

nu se formulează enunţuri, se acordă câte 0,5 p. 

2. Prezentarea unui erou, prin justificarea alegerii acestuia: 5 p. 

- prezentarea nuanţată a eroului ales şi a calităţilor pentru care este considerat potrivit 

pentru soluţionarea conflictului cu Microbii; corectitudinea exprimării şi a 

ortografiei/punctuaţiei – 5 p.  

- prezentarea unui erou prin numirea unei calităţi pentru care este considerat potrivit 

pentru soluţionarea conflictului cu Microbii; unele ezitări în exprimare şi abateri 

minore de la normele ortografice/de punctuaţie – 3 p. 

- încercare de prezentare neconvingătoare a unui erou, fără motivarea alegerii acestuia; 

egrori de exprimare şi abateri de la normele ortografice/de punctuaţie – 1 p. 

3. Descrierea, în 3-5 rânduri, a Nutriţiei: 10 p. 

– respectarea principiilor descrierii: formularea unor repere spaţiale – 2 p; indicarea unor 

caracteristici/trăsături ale reperelor spaţiale – 2 p.; utilizarea substantivelor şi a 

adjectivelor: 2 p.;  

– originalitatea viziunii: 2 p.; 

– corectitudinea ortografiei şi a punctuaţiei: 2 p. (0-1 greşeli: 2 p.; 1-2 greşeli: 1 p.). 

4. Identificarea corectă a soluţiei potrivite: b. 5 p. 

5. Redactarea unui text despre importanţa sănătăţii în viaţa omului. 10p. 

- formularea unei opinii despre importanţa sănătăţii în viaţa omului – 2 p;  

- formularea unor idei prin care este susţinută opinia formulată (exemple, experienţe 

personale sau de lectură/culturale etc.) – 3 p;  

- formularea unei concluzii – 2 p; 

- corectitudinea ortografiei şi a punctuaţiei: 2 p. (0-1 greşeli: 2 p.; 1-2 greşeli: 1 p.) 

- încadrarea în limita de spaţiu indicată: 1 p. 

Total punctaj 65p 

 

 

 

TOTAL 90 DE PUNCTE + 10 PUNCTE DIN OFICIU 


