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Testul 2 

Barem de evaluare 
 

I. LIMBA ROMÂNĂ 

 

1. c  5p 

2. b 5p 

3. F; A; F; A 5x4=20p 

4. De ex: Negura începu să se împrăștie și, brusc, se treziră stând pe ceva tare. 2,5x4=10p 

5. Identificarea substantivelor cer, lumină2x5=10p 

Construirea celor două enunțuri 2x5=10p  

6.  

- prezența celor trei părți ale unei compuneri: 5 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; 

- 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 – 3p (pentru fiecare greșeală de punctuație se scad 0,5p); 

- marcarea ideilor prin alineate – 1p. 
 

II. MATEMATICĂ 
 

A) 10p x 3= 30p 

1 2 3 

d b c 

 

B) 10px 3= 30p 

                       1 2 3 

336 351 1600 

 

C) 1)  420-370=50  ………………………………………………………………………………………....3p 

      75:5=15        …………………………………………………………………………………………2p 

      a+15=25      ………………………………………………………………………………………….3p 

      a=10             ………………………………………………………………………………...……… 2p 

 

2)  5 cărți și 5 caiete costă 85 lei………………………………………………………………………..4p 

      1 carte și un caiet costă 85 lei:5=17 lei………………………………………………………..…….3p 

      6 cărți și șase caiete costă 17 lei x 6=102 lei…………………………………………………..…….3p 

 

3)   Se aplică metoda figurativă. 

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

             54-30 =24 ( reprezintă 2 părți )…………………………………………………………………1p 

             24:2=12 ( ani este vârsta fiului)…………………………………………………………..…..…1p 

             12+30=42 ( ani este vârsta tatălui )……………………………………………………………..1p 
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b)  Desen corect………………………………………………………………………………………….2p 

            Diferența vârstelor este 30 ani………………………………………………………………...…1p 

            30-12=18 sau  60-42=18…………………………………………………………………..……..2p 

            Peste 18 ani, vârsta tatălui este dublul vârstei fiului 

 

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

 

 

 

 

 


