
Barem clasa a IV-a 

 

A. 

 

1. cică, 1p 

2. era, 2p 

3. odată, 2p 

4. într-un, 0,5 

5. de leneş, 0,5 

6. îmbucătura, 1p 

7. şi-o (mesteca), 2p 

8. satul, 0,5 

9. văzând, 2p 

10. că, 0,5 

11. nici în, 1p 

12. ruptul (capului), 1p 

13. hotărî, 0,5 

14. să-l, 0,5 

15. doi oameni, 1p 

16. se duc, 1p 

17. îl, 0,5p 

18. iau, 1p 

19. dânsul, 0,5 

20. la, 0,5p 

21. spânzurătoare. 0,5p 

Total punctaj 20p. 

 

NB! Pentru forma incorectă nu se acordă punctaj. 

 

B  

 

Pentru orice propoziţie alcătuită logic şi scrisă corect gramatical se acordă 5 puncte. 

Orice greşeală de ortografie sau de punctuaţie se penalizează cu 0,5 puncte. Total punctaj 

10p. 

 

C 

Sinonime pentru: 

 ASPÉCT s. 1. fason, înfăţişare. (Case cu ~ turcesc.) 2. v. configuraţie. 3. v. 

vedere. 4. v. fizionomie. 5. chip, imagine, ipostază, înfăţişare, turnură. (Sub ce ~ 

se prezintă lucrurile?) 6. înfăţişare, privelişte, (înv.) priveală, privire. (Un ~ demn 

de milă.) 7. înfăţişare, latură. (~ul vesel al lucrurilor.) 8. v. înfăţişare. 

 CALM adj., s. 1. adj. domol, liniştit, paşnic, potolit, stăpânit, temperat. (Om ~.) 2. 

adj. flegmatic, imperturbabil, placid. (O fire ~.) 3. s. flegmă, imperturbabilitate, 

placiditate. (~ul unui om flegmatic.) 4. adj. calmat, domolit, liniştit, moderat, 

ponderat, potolit, temperat. (Atitudine ~.) 5. s. v. cumpăt. 6. s. v. astâmpăr. 7. adj. 

domol, liniştit, molcom, netulburat, paşnic, potolit, tihnit, (înv.) păciuit, (fig.) 



destins, dulce. (O atmosferă ~.) 8. s. v. linişte. 9. adj. v. liniştit. 10. adj. liniştit, 

tăcut. (Pe aleile ~.) 11. adj. v. uşor. (Dicţionar de sinonime)  

 PREŢIÓS adj. 1. nobil. (Metal ~.) 2. v. scump. 3. bogat, luxos, scump. 

(Haine~oase.) 4.v. important. (Dicţionar de sinonime)PREŢIÓS adj. v. afectat, 

artificial, bombastic, căutat, convenţional, declamator, emfatic, fals, făcut, 

grandilocvent, manierat, nefiresc, nenatural, pompos, pretenţios, retoric, 

sentenţios. (Dicţionar de sinonime) 

 

NB! se acordă câte 3 puncte pentru sinonimele primelor 2 cuvinte şi 4 puncte pentru 

sinonimul preţioasă. Nu sunt acceptate alte valori decât cele indicate de barem (cfr. 

dicţionar de sinonime). Total punctaj 10p. 

 

 Pentru orice propoziţie scrisă corect gramatical în care apar valori diferite ale 

cuvintelor subliniate se acordă 2,5 puncte. Orice greşeală de literă sau de 

punctuaţie se penalizează cu 0,5 puncte. Total punctaj 10p 

 

 Pentru o întrebare corectă şi logică se acordă 10 puncte. Orice greşeală de 

ortografie sau de punctuaţie se penalizează cu 0,5 puncte. Total punctaj 10 p. 

 

II  

A. Punctajul se dă pentru propoziţia identificată corect, respectiv pentru ultima 

propoziţie. (Nici nu stătu bine pe gânduri şi plecă în pădure.). Total punctaj 10p. 

 

B. Se punctează orice ordonare care respectă cronologia şi logica textului. Pentru 5 

propoziţii scrise corect se vor da 20 de puncte, pentru 4 propoziţii scrise corect se vor da 

16 puncte, pentru 3 propoziţii scrise corect se vor da 12 puncte, pentru 2 propoziţii 

scrise corect se vor da 8 puncte. Pentru orice greşeală de ortografie sau punctuaţie se 

scad 0,5 puncte.  

 

TOTAL 90 DE PUNCTE + 10 PUNCTE DIN OFICIU 

 


