CONCURSUL NAŢIONAL DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ "EUCLID"
18 01 2015
Clasa a IV -a
BAREM DE CORECTARE

Notă:
♦
♦

Pentru orice soluţie corectă, se acordă punctajul maxim corespunzător.
Nu se acordă fracţiuni de punct , dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.

Oficiu
(10p)
I.(20p) 1. (b) (4p) ; 2. (c) (4p) 3. (d) (4p) ; 4. (d) (4p) ; 5. (a) (4p) ;
II.(40p) 1) Ariberto. (4p)
2) A şi A (4p)
3) De ex.:
substantiv comun: vrajitoarea, (2p)
verb: ajunse
(2p)
4) subiectul: el
(2p)
predicatul: ajunse (2p)
5) De ex. Fugi mâncând pământul de frica ei. (4p)
6) De ex.:. facă
(2p)
.alunecară (2p)
Se admit şi semivocale.
7) De ex. alunecară, fugi (4p)
8) De ex. Vrăjitoarele sunt rele. (4p)
9) De ex. În mijlocul zăpezii era o mogâldeaţă. (4p)
10) De ex. El strecură lichidul din sticlă. (4p)
III (1p) 1) Ioana s-a pregătit pentru spectacol.
Mama sa este foarte atentă cu noi.
(1p)
Să fim mai atenţi la ore!
(1p)
Nu m-ai auzit când te-am strigat ?
(1p)
De ex.:
(1p) 2) Marea este nemărginită şi albastră.
Marea este cel mai frumos loc pentru concediu.
(1p)
(1p) 3) căsuţă vulpiţă.
(1p)
De ex.:
(1p) 4.a) El a cumpărat lucruri frumoase. (trecut)
Ei vor cumpăra multe cadouri. (viitor)
(1p)
(1p) 4.b) Fă-ţi temele! (prezent, afirmativ)
Nu face gălăgie! (prezent, negativ)
(1p)
(1p) 5) cheie
fiindcă
(1p)
exerciţiu
(1p)
IV(15p) De ex.:
Dragi părinţi,
Doresc să vă invit la serbarea organizată de clasa noastră cu ocazia
sfârşitului de an şcolar.
A vrea să participi i voi i, de aceea, a fi bucuros să accepta i.
Serbarea va avea loc în ziua de 16 iunie, la ora 12, în curtea şcolii.
Vă a tept,
Adrian
Doresc (verb) serbarea (substantiv) bucuros (adjectiv)

