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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. Soluție Punctaj 

1. ● poezia este un text artistic și este o poezie de dragoste Răspuns corect – 
1 punct 

2. ● Din punct de vedere științific, Aurorele Polare pot apărea oriunde 
pe glob.  
● Aurora Australă se vede la Polul Sud. 

2 răspunsuri corecte –  
1 punct 
 
1 răspuns corect –  
0,5 puncte 

3. ● Mâncarea care ne face bine la sănătate Răspuns corect – 
1 punct  

4. ● rucsac 
● box 
● exemplu 

3 răspunsuri corecte –  
1 punct 
 
2 răspunsuri corecte –  
0,5 puncte 

5. ● Vreau să iau un trenuleț mecanic.  
● Lui i-au dat o diplomă de merit. 
● Ia te rog cartea aceea de pe raft.    

3 răspunsuri corecte –  
1 punct 
 
2 răspunsuri corecte –  
0,5 puncte 

6. ● substantiv 
● prepoziție 

2 răspunsuri corecte –  
1 punct 
 
1 răspuns corect –  
0,5 puncte 

7. ● Ionuț, fii cuminte! Răspuns corect – 
1 punct 

8. ● Mergi cu mine sau rămâi acasă? Răspuns corect – 
1 punct 

9. dreptate = drep – ta – te  
hienă = hi – e – nă   
cooperativă = co – o – pe – ra – ti – vă  
exemplu = e – xem – plu  
dealuri  = dea – luri  

5 răspunsuri corecte –  
1 punct 
 
4 răspunsuri corecte –  
0,5 puncte 

10. ● Voi, cei mari, știți că noi trecem printr-o perioadă dificilă. Răspuns corect – 
1 punct 

11. ● Tu ai merge la mare. 
● Ei ar conduce bicicleta. 

2 răspunsuri corecte –  
1 punct 
 
1 răspuns corect –  
0,5 puncte 

12. ● antonime Răspuns corect – 
1 punct – 



13. ● Nu se știe ce voi face la examen. 
● Cine muncește, va reuși la examen. 

Răspuns corect – 
1 punct 

14. la stradă  -  la socac 
țăranul     -  paorilie 
porumb    -  cucurudz  
pe holde   -  pe locuri 
la vorbă -  la givan 
îndată -  acuș 
zăpada -  niaua  

8 răspunsuri corecte –  
1 punct 
7 răspunsuri corecte – 
0,5 puncte 
 

15. ● rima este împerecheată, măsura de douăsprezece silabe Răspuns corect – 
1 punct 

16. text narativ / descriptiv / dialogat 
            ○              ○                  ● 

Răspuns corect – 
1 punct 

17. ● Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi Răspuns corect – 
1 punct 

18.  Războiul de 
Independență 

(cu turcii) 

Războiul 
daco-
roman 

Al Doilea 
Război 

Mondial 
Povestea 
frumoasei Dochia, 
D. Almaș 

○ ● ○ 

Pașa Hassan, G. 
Coșbuc ● ○ ○ 

Basm sângeros, D. 
Maksimović ○ ○ ● 

 

Răspuns corect – 
1 punct 

19. ● dialog 
● narațiune 

2 răspunsuri corecte –  
1 punct 
 
1 răspuns corect –  
0,5 puncte  

20. ”Valurile râd și mână întunecoasa lumea lor albastră.” – 
personificare 

Duduind soseau călării ca un zid înalt de suliți.” – comparație  

Răspuns corect – 
1 punct 

 
1. Nu se ia în considerare răspunsul care este scris doar cu creionul. 
2. Nu se ia în considerare răspunsul corectat sau şters.  
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, doar dacă în exerciţiu 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 dreptul răspunsului a fost bifată, sau tăiată, dar trebuia să fie înconjurată). 
7. În exercițiile în care sunt oferite răspunsurile, elevul va primi 0 puncte încât pe lângă 
răspunsul corect a însemnat și alt răspuns care este incorect. 


