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Barem de corectare pentru clasa a V-a 

 

Partea I (40 de puncte) 

1. Sublinierea greşelilor din text şi rescrierea corectă:                                            20 de puncte 

a. Sublinierea greşelilor: Toamna a fost darnic anul acesta. Oamenii gospodarii au strîns cu 

mare grije recolta bogată care ia bucurat ne-spus. Şi avea dreptate! Porumbul sa copt ca 

aurul, bostanii s-au făcut căt berbecii, gutuile sau îngălbenit mai ceva ca puiii de găină, 

strugurii sau umplut de mireasmă ameţitore, merele s-au înnroşit şi ele casă nu rămână de 

ruşine, prunele au devenit brumârii, nu mai bune pentru un gem delicios, perele au crescut şi 

s-au copt pentru aţi lăsa gura apă... Aşa că, toamna asta sa dovedit a fii plină de minunăţi. 

Ce frumoasă e toamna!                                                                           20 x 0,50 = 10 puncte 

b. Transcrierea corectă a textului (punctajul se va acorda doar pentru transcrierea corectă a 

întregului text)                                                                                                            10 puncte  

Total punctaj 20p. 

2. Sublinierea a patru cuvinte/ grupuri de cuvinte care reprezintă figuri de stil învăţate, de 

exemplu:                                                                                             (4 x 2,5 puncte) 10 puncte 

Fulgi uriaşi deasupra ţării cad, 

Pe bărăgane vânturile ţipă, 

Somn neclintit de iarbă şi de brad 

Învăluieste munţii sub aripă. 

Cu clinchete zglobii din dunga văii 

Răsună zurgălăii argintii; 

S-apropie de geamuri zurgălăii 

Certându-se cu glasuri de copii. 

Întregi, întinderile ţării mele 

De sunete voioase se cuprind 

Şi împleteşte glasuri subţirele 

Acest şăgalnic, aşteptat colind. (Nicolae Labis, Zurgălăul, fragment) 

Transcrierea acestora:                                                                        (4 x 2,5 puncte) 10 puncte 

Total punctaj 20p. 

 

Partea a II-a (50 de puncte) 

1. a                                                                                                                                  5 puncte 

 

2. Explicarea sensului cuvintelor: se întindea – creştea, se desfăşura etc. trunchiuri – buşteni 

etc.;  goale – fără ajutor etc.; retezau – tăiau etc.; cărau – duceau etc. 5 x 1 punct; construirea 

câte unei propoziţii  cu fiecare cuvânt: 5 x 1 punct                                                     10 puncte 

 

3. c                                                                                                                                10 puncte 

 

4. d                                                                                                                                  5 puncte 

 

5. Redactarea compunerii 

- descrierea originală a unui prichindel din ţinutul de basm prezentat în text (în totalitate: 4 p.; 

parţial: 2 p.)                                                                                                                   4 puncte 

- evidenţierea elementelor portretistice (a cel puţin două: 4 puncte; a unui singur element 

portretistic: 2 p.)                                                                                                             4 puncte 



- folosirea a cel puţin două figuri de stil în descrierea personajului (1 p. + 1 p.)           2 puncte 

- limbaj nuanţat (în totalitate: 2 p.; parţial: 1 p.)                                                            2 puncte 

- corectitudinea exprimării (în totalitate: 2 p.; parţial: 1 p.)                                           2 puncte 

- respectarea normelor de punctuaţie (în totalitate: 2 p.; parţial: 1 p.)                           2 puncte 

- respectarea normelor de ortografie (în totalitate: 2 p.; parţial: 1 p.)                            2 puncte 

- încadrarea în limita de rânduri (minimă şi maximă)                                                    2 puncte 

Total punctaj 20p. 

  

TOTAL 90 DE PUNCTE + 10 PUNCTE DIN OFICIU 


