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Testul 1 

Barem de evaluare 
 

I. LIMBA ROMÂNĂ 

 

1. c  10p 

2. b 10p 

3. a 10p 

4. c 10p 

5. ploioasă, răcoroasă  3x2=6p 

6. de exemplu: Își păstra aici o pușculiță în care avea tot felul de comori. 2x2 = 4p 

7. de exemplu: verbe – au început, era;   2x5 = 10p 

substantive – aventurile, veri, ani 

adjective – cele mai umede, mai reci, ultimii 

    8. 

- prezența celor trei părți ale unei compuneri: 3 p; 

- povestirea unei întâmplări, respectând logica succesiunii faptelor – 7p; povestirea unei     

întâmplări fără a respecta logica înlănțuirii ideilor – 4p; încercare de povestire  - 2p; 

- includerea unui dialog, cu replici originale –4p; includerea unui dialog cu replici banale – 2p; 

- alegerea unui titlu original – 4p; alegerea unui titlu banal – 2p; 

- respectarea cerinței de conținut: 4p; respectarea parțială a cerinței: 2 p; 

- încadrarea în numărul minim de cuvinte indicat: 1 p;  

- respectarea normelor de ortografie – 5p (pentru fiecare greșeală de ortografie se scade 1p) 

- respectarea normelor de punctuație – 2p (pentru fiecare greșeală de punctuație se scad 0,5p) 

 

II. MATEMATICĂ 
 

A) 10p x 3= 30p 

1 2 3 

c d b 

 

B) 10px 3= 30p 

                   1 2 3 

39 14 32 

 

C) 1)  478-199=279  …………………………………………………………………………………..……2p 

      279:9= 31       ………………………...………………………………………………….……….….2p 

      12 x 19 = 228     ………………….……………………………………………………………..….  2p 

      1824-31=1793  …………………………………………………………………………….……..…2p 

      1793+228=2021  …………………………………………………………………………………… 2p 

 

2)  2 stilouri costă cât 12 caiete……….…………………………………………………..……………..3p 

      (12+3) caiete costă 75 lei………………………….…………………………………...…………….3p 

      75:15=5 ( lei costă un caiet )……………………………..………………………………………….2p 

      5 x 6 = 30 ( lei costă un stilou )……………………………………………………………...………2p 
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3)   Se aplică metoda figurativă. 

       a)  Desen corect…………………………………………………………..…………………………2p 

             110-10 =100 ( reprezintă 5 părți )………………………………………………………………1p 

             100:5=20 ( timbre are Ana)……………………………………………………………………..1p 

             20 x3=60 ( timbre are Cristian )…………………………………………..…………………….1p 

       b)  Barbu are 30 timbre…………………………………………...…………………………………1p 

            Diferența numărului de timbre ale celor doi copii este 30……………………………..………..2p 

            30:2=15 (timbre trebuie să îi dea Cristian lui Barbu pentru a avea același număr de timbre)…..2p 

 

 

Notă. Orice altă metodă corectă de rezolvare este punctată corespunzător. 

 

 

 

 

 

 


