Concursul județean de Limba și literatura română
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CLASA a II a
Barem de corectare şi notare varianta 1
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Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se calculează prin adunarea punctajelor obţinute pentru fiecare
cerinţă/ exerciţiu.
La fiecare item se scad câte 0,10 puncte pentru fiecare greșeală de scriere.

Punctajul se acordă pentru:
5p - scrierea corectă a răspunsului:
Nichita și tatăl său au văzut pe drum un pui de vrabie.
5p - scrierea corectă a răspunsului:
Nichita hrănea vrăbiuța cu muște, cu viermișori și cu pâine muiată în lapte.

Total
5x1=5p

-descoperirea și scrierea enunțului
Avea codița scurtă și ciocul galben.
- încercuirea corectă a celor 14 vocale
5p - despărțirea corectă în silabe a cuvintelor: adevărată=a-de-vă-ra-tă;
pui=pui; podea=po-dea; vrăbiuță=vră-bi-u-ță; semn-semn
5p - descoperirea cuvintelor care conțin grupurile de litere învățate
Nichita, ce, minge, ciocul, ciripea, cerea, ciripitul, acesta, început, cel
10p pentru formularea corectă a întrebărilor
Ce făcea vrăbiuța toată ziua?
Când a dus Nichita vrăbiuța în grădină?
6p pentru descoperirea și scrierea însușirilor
codița scurtă ,
ciocul galben ,
colivie albă,
fotoliu înalt,
jucărie roșie,
creion gros
5p pentru alcătuirea corectă a cinci cuvinte cu silabele date
ureche, rachetă, verigă, chenare, vecina
..... sau alte cuvinte corecte
5p pentru formarea corectă a unor cuvinte prin adăugare de literă nouă
cum - acum,
oale -moale, goale
ai - nai,vai, mai, rai, cai, pai, dai
ie- vie, mie este- peste, feste, teste, veste
sau alte cuvinte corecte
5p pentru completarea corectă:
copil/copii, fetițe/fetiță, copac/copaci, cai/cal, dorință/dorințe
5p pentru găsirea cuvintelor cu același sens pentru cele subliniate în text
tristețe =supărare,
sosirea=venirea, va spune= va zice
minunat = frumos, deosebit voiau=doreau
sau alte forme corecte
5p pentru înlocuirea corectă a cuvintelor îngroșate cu opusul lor și transcrierea
corectă a propozițiilor:
Fetița stătea în prima bancă.
Sună clopoțelul de ieșire.
5p pentru sublinierea cuvintelor scrise corect
cântec/cîntec; romînesc/românesc; simpatic/sinpatic;
egzercițiu/exercițiu; pâine/pîine; coală/cuală;
eșire/ieșire;
examen/egzamen;
inpar/impar;
ânceput/început;
6 p pentru completarea corectă a textului cu semnele de punctuație necesare

1x1,5= 1,5p

5p

Bunicul îl întreabă pe Barbu:
- Barbu, ai primit bicicleta de la mine?
- Da, bunicule!( sau ,)

5x1=5p

14x0,25=3,5p
5x1= 5p
10x0,5=5p
5x2=10p

6x1=6p

5x1=5p
5x1=5p

5x1=5p
5 x1=5p

2x2,5=5p

10x0,5=5p

12x0,5=6p

8.

- Vrei să ne plimbăm cu ea?
- Da! (sau ,) răspunde bucuros Barbu.
13p pentru redactarea textului, astfel:
- scrierea unui titlu potrivit
- încadrarea în temă

- creativitatea şi coerenţa ideilor
- aspectul îngrijit al scrisului
- așezarea în pagină




încadrarea în spaţiul recomandat

* se scad câte 0,10 puncte pentru fiecare greșeală de scriere.
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