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ÎNDRUMĂRI PENTRU REALIZAREA NOTIFICĂRII 



Indicaţii pentru punctaj 
 
− La fiecare exerciţiu se poate obţine cel mult un punct.  
− Pentru fiecare răspuns care diferă de soluţia dată în Indicaţiile pentru punctaj, elevul primeşte 0 puncte.  
− Elevul poate primi 0,5 puncte doar pentru acele exerciţii în care este astfel prevăzut în Indicaţii. 

Nr.ex. Soluția 
Punctajul la nivel de 

exercițiu 

1.  b)  text  neartistib)  t             ● text  neartistic Răspuns corect – 1 punct 

2.  1, 3, 2 Răspuns corect – 1 punct 

3.  ● literar, științific, cuvântul cheie fiind – inima Răspuns corect – 1 punct 

4.  cincisprezece 

a opta 

Răspuns corect – 1 punct 

5.  1. s-au 

2. s-au 

3. sau 

Răspuns corect – 1 punct 

6.  a) I-am văzut pe colegii mei că iau cărți de lectură. 

b) Mă întreb dacă i-au anunțat bunicii pe profesorii mei că 

sunt bolnav. 

c) Lui Andrei i-au spus medicii să facă sport. 

d) Fetele din clasa mea nu mai iau atâtea dulciuri.  

4 răspunsuri corecte – 1 punct 

3 răspunsuri corecte – 0,5 

puncte 

7.  ● masculin, plural Răspuns corect – 1 punct 

8.  N. casa 

G. (a, al, ai, ale) casei 

D. casei 

A. (pe), (despre, pentru, cu...) casa 

 

Nu este obligatoriu ceea ce este în paranteză. 

Răspuns corect – 1 punct 

9.  ● viteaz Răspuns corect – 1 punct 

10.  e-xem-plu 

um- plu 

sa-xo-fon  

mun-ci-toa-re 

ca-ri-ca-tu-ră  

5 răspunsuri corecte – 1 punct 

  

 

11.  a) multiplu; nominal 

b) inclus; verbal 

Răspuns corect – 1 punct 

12.  „Zua-i cald, frigu-i pe seară 

Miroase a primăvară. 

Mieii-s mici, fluturii zboară    

Vântul  suflă într-o doară.“ 

6 răspunsuri corecte – 1 punct 

5 răspunsuri corecte – 0,5 

puncte 

13.  Diftong – iarbă, liceu, râu, băiat 

Triftong – leoarcă, trăiai, soseau, leoaică 

Hiat – poezie, alee, aer, lăuda 

Răspuns corect – 1 punct 

14.  Platanul depozitează toate otrăvurile/ 
1
 pe care le strânge din 

aer sau sol./
2
 

 

Propoziția principală este: platanul depozitează toate 

otrăvurile  

Propoziția subordonată este: pe care le strânge din aer sau sol  

și este propoziție subordonată atributivă 

Răspuns corect – 1 punct 



15.  Dumitru Almaș        Povestea frumoasei Dochia  

Mihai Eminescu       Floare-albastră 

Ioan Slavici              Moara cu noroc 

Vasile Alecsandri     La gura sobei  

4 răspunsuri corecte – 1 punct 

3 răspunsuri corecte – 0,5 

puncte 

 

16.  2; 1; 3; 1; 1,2 6 răspunsuri corecte – 1 punct 

5 răspunsuri corecte – 0,5 

puncte 

17.  Nea Budulea, înainte de toate, avea un picior mai scurt decât 

celălalt și era un om scurt, gros, rotund la față și zâmbea 

mereu când vorbeai cu el. 

Răspuns corect – 1 punct 

18.  ● în trecutul îndepărtat, pe vremea năvălirii tătarilor Răspuns corect – 1 punct 

19.  ● monologul, naraţiunea şi dialogul Răspuns corect – 1 punct 

20.  Titlul: Proștii 

Autorul: Liviu Rebreanu 

Răspuns corect – 1 punct 

 

 

1. Nu se ia în considerare răspunsul corectat sau şters.  
2. Nu se ia în considerare răspunsul care este scris doar cu creionul.  
3. Nu se ia în considerare răspunsul în care sunt folosite prescurtările (abrevierile), decât în cazul în 

care în exerciţii se verifică scrierea corectă a abrevierilor. 

4. Se acceptă în exercițiile de tip deschis răspunsul scris cu litere inițiale mari, sau mici, în afară de 

exercițiile în care se verifică regulile de ortografie în care se cere să întrebuințeze corect literele mari 

și mici. 

5. Se acceptă răspunsul scris cu litere de tipar, sau cu litere de mână, în cazul în care se cere ca 

răspunsul să fie scris cu un anumit fel de litere.  
6. Se acceptă răspunsul care este marcat clar, chiar şi dacă este dat în alt mod decât cel prevăzut (de 

exemplu, cuvântul, sau textul a fost înconjurat, iar răspunsul trebuia să fie subliniat; litera din faţa 

răspunsului a fost bifată, sau tăiată, dar trebuia să fie înconjurată). 


