
Colegiul Național „C. Negruzzi” Iaşi 
Concursul Judeţean de Limbă, Comunicare şi Literatură Română pentru elevii de clasa a IV-a 

„Ionel Teodoreanu”  

Mai 2022   

Varianta 1 
 

BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE 
 
Subiectul I (30 de puncte): 

─ adecvarea conţinutului la cerinţă, prin povestirea unei întâmplări neobișnuite la care ai participat 
alături de dragon, pe tărâmul zeiței;       8 p./5p./3p. 

─ valorificarea sugestiilor textului și ale imaginii date;     8 p./5p./3p. 

─ îmbinarea narațiunii la persoana I, cu descrierea și cu dialogul;   6 p. (3x2p.) 

─  utilizarea logică, firesc integrată a secvenței date, în cuprinsul compunerii (Hârtia era îngălbenită pe 
margini, iar literele aurii licăreau stins.)  - 6p; simpla includere a secvenței, fără legătură cu ideile 
din conținut – 3p; sublinierea/evidențierea secvenței indicate – 2p;   

8p. (6p./3p. + 2p.) 
Subiectul al III-lea (60 de puncte): 

 

1. Notarea corectă a sinonimelor contextuale ale cuvintelor date (de exemplu: cunoscute – familiare, 
obișnuite; povești – basme, istorisiri etc.).  8 p. (2 x 4 p.) 

2. Alcătuirea corectă a enunțurilor cu perechile de ortograme menționate (de exemplu: câteva – Câte va 

alege dintre poveștile ascultate?/ Câte v-a povestit dintre aventurile lui?; fiindcă – Obosit fiind că a 

făcut o călătorie lungă, dragonul a adormit. ) 8 p. (2 x 4 p.) 

3. Notarea pe foaia de concurs a variantelor corecte de răspuns (A →b; B →c; C →c; D →b; E →a): 

20 . (5 x 4 p.) 

4. Precizarea corectă a valorii morfologice pentru cuvintele subliniate (lui – pronume personal, poveștii – 

substantiv comun, aurii – adjectiv, puse - verb):      12 p. (4 x 3 p.) 

5.  Alcătuirea corectă a propoziției date, conform cerinței (de exemplu: Ce tărâmuri va descoperi Matei în 
cartea veche din brațele sale?): 12p. (propoziție interogativă dezvoltată - 3p.; substantiv propriu / 
subiect - 3p.; verb la viitor /predicat - 3p.; referire la copilul din imaginea dată - 3p.;) 

 
Redactare (20 de puncte): 

- coerența exprimării, proprietatea termenilor: 5 p./3 p./1 p. 

- ortografie: 6 p. 

- punctuaţie: 6 p. 

- lizibilitate: 1 p. 

- așezare în pagină: 1 p. 

- respectarea limitei minime de spațiu: 1 p. 

Din oficiu: 10 puncte. 

Total: 120 de puncte. 


