Concursul Județean de Limba și Literatura Romȃnǎ
„Comorile condeiului”, Etapa localǎ, 23.01.2016
Barem de corectare clasa a II- a
Item
Soluții
a) Lentilă (El) era un cunoscut de-al lui Habarnam. / Lentilă (El) era un
I 1)
astronom renumit.
b) Habarnam (El) i-a povestit lui Lentilă că o bucată din Soare s-a
desprins și l-a lovit în cap.
( sau orice altă formulare corectă, coerentă, adecvată întrebării
formulate)
I 2)

I 3)

I 4)
I 5)

I 6)

II 1)

II 2)

a) Ce a merșterit Lentilă? sau Cum a meșterit Lentilă luneta? Sau Ce fel
de lunetă a meșterit Lentilă?
b) Ce este Soarele? sau Cum este Soarele?
Oricare 3 cuvinte dintre: prichindeii, acest, cioburi, ce, incandescent,
părticică, distruge;
Pri-chin-de-ii; a- cest; cio-buri; ce; in-can-des-cent; păr-ti-ci-că; dis-truge;
Oricare 3 cuvinte din familia lexicală ( drumeție, drumuleț, drumeag, a
îndruma, îndrumare, îndrumător, neîndrumat etc)
Prichindeii îi spuneau Lentilă.
( se scad câte 0, 20 puncte pentru greșeli de ortografie)

renumit = cunoscut, vestit, celebru, recunoscut, faimos, ilustru, strălucit;
a meșterit = a făcut, a făurit, a construit, a alcătuit, a confecționat;
s-a desprins = s-a desfăcut, s-a rupt, s-a dezlipit, s-a separat;
adevărat = corect, drept, real, just, exact;
ar distruge = ar nimici, ar devasta, ar strica, ar zdrobi, ar sfărâma, ar
prăpădi
(sau orice alt sinomim potrivit în contextul respectiv)
S-a înserat. Emilia și Radu și-au pregătit temele. Acum se joacă în
camera lor cu piesele primite de Crăciun.
- Vrei să construim un castel? întreabă Radu.
- Mai bine facem un pod,(!) îi răspunde surioara.
Copiii încep să lucreze. Bunica intră în cameră și le aduce cornulețe
proaspete.
- Ce nepoței cuminți am eu! se bucură ea.
Ex: Jocul meu preferat este fotbalul. Imi place fiindcă pot alerga pe teren
și mă pot distra cu prietenii mei. Sunt un jucător bun și dau multe goluri.
sau
Jocul meu preferat este plimbarea pe role. Mă întâlnesc cu multe prietene
și facem tot felul de scheme. Învățăm una de la alta. Uneori facem
întrecere pe aleile parcului sau pe terenul de joacă.

Punctaj
5p
5p
(Se scad 0,10 puncte
pentru orice element
de ortografie sau
punctuație omis.)
2,5p
2,5p
6px3 = 18 puncte
(câte 2 puncte
pentru identificare și
câte 4 puncte pentru
despărțire corectă)
3px3 = 9 puncte
8 puncte
( 6 puncte pentru
scriere corectă, 2
puncte pentru
identificarea
cuvântului cu 3
silabe)
3p x 5 cuvinte = 15
puncte

20 puncte
2,5 puncte x 8
enunțuri
Se scad 0,10 puncte
pentru orice semne
de punctuație,
elemente de
ortografie sau
alineate omise.
5 puncte
(3 puncte- coerență
2 puncte
corectitudine – 0,20
orice greșeală de
scriere)

Subiectul 1 – 65 puncte Subiectul al II-lea - 25 puncte Se acordǎ 10 puncte din oficiu.

