
Barem clasa a II-a 

 

 

 

I. 

Ex 1 Răspunsuri posibile: cei trei copii,( primul copil, al doilea copil, al treilea copil ), 

Zâna surioară. Se punctează forma răspunsului. Dacă elevul va scrie o propoziţie 

răspuns, se punctează cu 10 puncte. Dacă enumeră doar personajele va lua 5 puncte. 

         

Ex 2 Identificarea corectă a locului. Se punctează forma răspunsului. Dacă elevul va scrie 

o propoziţie răspuns, se punctează cu 10 puncte. Dacă dă un simplu răspuns indicând 

locaţia va lua 5 puncte.  

 

Ex 3 Identificarea corectă a enunţului. Se punctează forma răspunsului. Dacă elevul va 

transcrie o propoziţie ca răspuns, se punctează cu 10 puncte. Dacă dă un simplu răspuns 

indicând locaţia va lua 5 puncte.  

 

II.  

1. Pentru fiecare răspuns corect, elevul primeşte 2p. Total punctaj 10p 

2. Pentru fiecare răspuns corect, elevul primeşte 2p. Total punctaj 10p.Se punctează doar 

forma literară, adică:  

PAPÚC s. v. bocanc, gheată.(Dicţionar de sinonime) 

ISTÉŢ adj. 1. v. îndemânatic. 2. v. inteligent. 3. v. sprinten. (Dicţionar de sinonime) 

FLĂMÂND adj. flămânzit, înfometat, nemâncat, nesătul, (rar) înfomat, (reg.) fometos, 

(prin Transilv. şi Ban.) sec. (E veşnic ~.) (Dicţionar de sinonime) 

COPÍL s. 1. (înv. şi pop.) făt, prunc, (fam.) puradel, zgâmboi, (peior.) plod. (În curte se 

jucau mulţi ~.) 2. copil de casă v. paj. 3. (în limbajul părinţilor) pui. (Nani, nani, ~ ul 

mamii !) 4. v. fiu. 5. copil din flori v. bastard. 6. odraslă, progenitură, vlăstar, (pop. şi 

fam.) prăsilă, (înv.) naştere. (Un ~ de bani gata.) (Dicţionar de sinonime) 

POVESTÍ vb. a arăta, a expune, a istorisi, a înfăţişa, a nara, a prezenta, a relata, a spune, 

(înv.) a parastisi. (A ~ subiectul unei piese.) (Dicţionar de sinonime) 

POVESTÍ vb. v. bârfi, blama, calomnia, cleveti, conversa, defăima, denigra, dialoga, 

difuza, discredita, discuta, duce, împrăştia, întinde, lăţi, ponegri, predica, propaga 

propovădui, răspândi, vorbi. (Dicţionar de sinonime) 

 

3. Pentru identificarea corectă a semnelor grafice, elevul primeşte câte 2 puncte. Pentru 

forme parţial corecte (pot să apară în cazul ultimelor două semne de punctuaţie ) se 

acordă 1 punct. Total punctaj 10p. 

 

III. Se punctează orice ordonare care respectă 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 80 DE PUNCTE + 20 PUNCTE DIN OFICIU 

 


