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Indicaţii pentru punctaj  
– La fiecare exerciţiu se poate obţine cel mult un punct. 
– Pentru fiecare răspuns care diferă de soluţia dată în Indicaţiile pentru punctaj, elevul 
primeşte 0 puncte. 
– Elevul poate primi 0,5 puncte doar pentru acele exerciţii în care este astfel prevăzut în 
Indicaţii. 
 
Nr. 
ex. Soluție Punctaj 
1. ● Mama îl trezește pe Nică zicându-i că-l va spurca cucul și nu va avea o zi 

bună. 
● Mama îl trimite în țarină cu mâncare pentru prășitori. 

2 răspunsuri corecte 
– 1 punct 
1 răspuns corect – 
0,5 puncte 

2. ●în acest fragment este descrisă o seară de toamnă 
●în dosul grădinii se auzea o doină cântată la fluier 
●din când în când se auzea mugetul unei vaci ori lătratul unui câine 

3 răspunsuri corecte 
– 1 punct 
2 răspunsuri corecte 
– 0,5 puncte 
 

3. Care elev nu a venit la școală? Răspuns corect – 
1 punct  

4. ●I-am spus să nu mai insiste! 

●Am fost la Belgrad o dată, iar la Novi Sad de mai multe ori. 

Răspuns corect – 
1 punct  

5. ● Ei nici n-ar fi știut că sunt bolnavi de nu i-ar fi testat. 
● Eu învăț, iar ei se joacă. 

2 răspunsuri corecte 
– 1punct 
1 răspuns corect – 
0,5 puncte 

6. ● El însuși mi-a povestit întâmplarea. Răspuns corect – 
1 punct  

7. gheață – dezgheață 
cheie – descuia (descheia) – se acceptă oricare formă 
braț – antebraț  
corect – incorect 

Răspuns corect –1 
punct 

8. ● chirilic Răspuns corect – 
1 punct 

9. Mi-am cumpărat o rochie nouă.   adjectiv 
Nouă ne puteți spune tot ce nu vă place.  pronume 

Răspuns corect – 
1 punct  

10.  DA NU 
Propoziția subliniată este o propoziție principală. ● ○ 

 

Răspuns corect – 
1 punct – 

11. ● companie / campanie Răspuns corect – 
1 punct  

12. 
 

   a se bizui    a nădăjdui     a se baza   a spera   a conta 
       ○          ●          ○       ●       ○ 

Răspuns corect – 
1 punct  

13. ● i – ma – gi – ne; suc – ces; co – rect  
● fe – reas – tră; zo – o – teh – ni – e; punc – taj   

2 răspunsuri corecte 
– 1 punct 
1 răspuns corect – 
0,5 puncte 



14.  completivă 
directă 

circumstanțială 
de scop atributivă 

Rezolvăm exercițiile pe 
care le-am primit azi la 
școala micilor 
matematicieni. 

○ ○ ● 

Vrei să înscrii un liceu 
bun? ● ○ ○ 

Venim la școală ca să 
învățăm. ○ ● ○ 

 

Răspuns corect – 
1 punct  

15. ● Proștii Răspuns corect – 
1 punct 

16. ● comparație Răspuns corect – 
1 punct 

17. ● Acțiunea se petrece dimineața. 
● Pesonajele sunt din lumea animalelor. 

2 răspunsuri corecte 
– 1 punct 
1 răspuns corect – 
0,5 puncte 

18. ● baladă  Răspuns corect – 
1 punct  

19. Textul citat  Portret 
moral 

Portret 
fizic  

Cuza însă nu era omul care să sufere ruşinea 
asta…Şi, el ştie cum o fi mai vorbit şi ce o mai 
fi vorbit, că a îmblânzit inima turcului şi a 
ascultat împăratul dorinţa lui Cuza. 

●  

Harry nu semăna deloc cu restul familiei [...] 
era mic și slăbănog, cu ochi verzi, strălucitori, 
și păr negru-cărbune, întotdeauna ciufulit. 
Purta ochelari rotunzi și pe frunte avea o 
cicatrice subțire, în formă de fulger. 

 ● 

 

Răspuns corect – 
1 punct  

20. ● textul se încadrează în textele populare 
● numărul de silabe dintr-un vers este de 7 și 8 silabe 
● aparține genului liric 
● este o doină de înstrăinare 

4 răspunsuri corecte 
– 1 punct 
3 răspunsuri corecte 
– 0,5 puncte 

 
1. Nu se ia în considerare răspunsul care este scris doar cu creionul. 
2. Nu se ia în considerare răspunsul corectat sau şters.  
3. Nu se ia în considerare răspunsul în care sunt folosite prescurtările (abrevierile), decât în 
cazul în care în exerciţii se verifică scrierea corectă a abrevierilor.  
4. Se acceptă în exercițiile de tip deschis răspunsul scris cu litere inițiale mari, sau mici, în 
afară de exercițiile în care se verifică regulile de ortografie în care se cere să întrebuințeze 
corect literele mari și mici. 
5. Se acceptă răspunsul scris cu litere de tipar, sau cu litere de mână, doar dacă în exerciţiu se 
cere ca răspunsul să fie scris cu un anumit fel de litere. 
6. Se acceptă răspunsul care este marcat clar, chiar şi dacă este dat în alt mod decât cel 
prevăzut (de exemplu, cuvântul, sau textul a fost înconjurat, iar răspunsul trebuia să fie 
subliniat; litera din dreptul răspunsului a fost bifată, sau tăiată, dar trebuia să fie înconjurată). 
7. În exercițiile în care sunt oferite răspunsurile, elevul va primi 0 puncte încât pe lângă 
răspunsul corect a însemnat și alt răspuns care este incorect. 


