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CONCURSUL JUDEŢEAN DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

„COMORILE CONDEIULUI” – Ediţia a V-a 

ETAPA I, 20.01.2018 

 

BAREM DE CORECTARE - CLASA a II-a  

 

Item 

 

Soluții 

 

Punctaj 

S I 
1 a  

a)  Cu cine sunt asemănaţi fulgii de zăpadă? 

      Răspuns posibil:  Fulgii de zăpadă sunt asemănaţi cu un 

roi de albine albe. 

5 puncte pentru corectitudinea fiecărei 

formulări din care se scad:  

1,5 puncte pentru coerența exprimării  

 

 

1 b  
b)  Cum arată Crăiasa Zăpezii? 

       Răspuns posibil: Crăiasa Zăpezii este o femeie cu 

rochie albă, ce pare ţesută din mii de fulgi de zăpadă. 

5 puncte pentru corectitudinea fiecărei 

formulări din care se scad:  

1,5 puncte pentru coerența exprimării  

 

 

2a  

     Formulează, corect, o întrebare pentru enunţurile date: 

a) Crăiasa Zăpezii porneşte noaptea pe străzi şi se uită pe 

ferestre în case. 

2,5 puncte pentru corectitudinea 

fiecărei formulări din care se scade:  

1 punct pentru coerența exprimării  

 

 

2b  
b) Fulgul cel mare se opreşte în faţa ferestrei. 

 

 2,5 puncte pentru corectitudinea 

fiecărei formulări din care se scade:  

1 punct pentru coerența exprimării  

 

 

3  
 Identifică corect 3 cuvinte care contin grupuri de sunete 

 Ex: sclipitoare, roiască, întreabă, Crăiasa, noaptea, trebuie, 

băiatul, crească, femeie, frumoasă. 

 Desparte corect în silabe cele 3 cuvinte identificate. 

15 puncte 

2,5 p x 3 cuvinte = 7,5 puncte 

 

2,5 p x 3 cuvinte = 7,5 puncte 

 

S II 
1 

Transcrie corect al doilea enunţ din text si încercuieste 

cuvântul alcătuit din 4 silabe.  

— Au început să roiască albinele albe, zise bunica. 

    

4 puncte 

 

2 puncte – propoziţia 

2 puncte - cuvântul 
 

2       Identifică câte un cuvânt asemănător pentru cuvintele 

subliniate din text: 

sclipitoare= strălucitoare, scânteietoare, lucitoare 

să roiască= să zboare, să mişune, să se răspândească 

noaptea= seara, întunecimea, negura 

femeie= doamnă, cucoană 

frumoasă= arătoasă, chipeşă, încântătoare. 

    *alte forme acceptate 

10 puncte 

 

2 puncte 

2 puncte 

2 puncte 

2 puncte 

2 puncte 

 

3    Transformă corect după model, obţinând cuvinte care 

conţin consoana m înainte de b şi p: 

bolnav – îmbolnăvit 

bujor – îmbujorat 

pânză – împânzit 

12 puncte 

 

2 puncte 

2 puncte 

2 puncte 

2 puncte 



2 

 

pachet – împachetat 

barcă – îmbarcat 

boboc - îmbobocit 

2 puncte 

2 puncte 

4         Alcătuieşte propoziţii care exprimă: o informaţie, un 

îndemn, o întrebare. 

6 puncte 

o informaţie – 2 p 

un îndemn – 2 p 

o întrebare – 2 p 

5         Transcrie textul şi completează corect cu semnele de 

punctuaţie corespunzătoare: 

          A început să ningă. Ne gândim să mergem la 

derdeluş. 

          Cine se aude? Sunt Elena şi Costel. Ce bine că au 

venit! O să ne distrăm tare bine! (.) 

8 puncte 

 

2 puncte – transcrierea textului 

6 puncte – semnele de punctuaţie (1 

punct fiecare semn de punctuaţie 

identificat corect) 

*să se respecte regulile de transcriere 

S III            Scrierea imaginativă  

- respectarea temei solicitate 

- formularea corectă/logică a enunţurilor 

- coerenţa prezentarii 

- originalitatea ideilor 

- folosirea alineatelor   

- aplicarea corectă a regulilor de ortografie şi de 

punctuaţie  

- aşezarea în pagină şi scrisul îngrijit 

- încadrarea în limita a 5 - 7 enunțuri     

20 de puncte: 

4 puncte 

3 puncte 

3 puncte 

2 puncte 

2 puncte 

2 puncte 

 

2 puncte 

2 puncte 

 
SUBIECTUL 1 – 30 PUNCTE  

SUBIECTUL AL II-LEA – 40 PUNCTE  

SUBIECTUL AL III-LEA 20 PUNCTE  

Se acordǎ 10 puncte din oficiu  
 

*Notă:  

Pentru toate subiectele – scădem 0, 10 puncte pentru orice greșeală de ortografie şi de punctuație.  
 


