
 
CLASA a III-a  

Barem de corectare şi notare 
 

 
1. 5 puncte pentru notarea cu A (adevărat) sau F (fals) a enunţurilor date (5x1p=5p). 
a) Toamna cireşul era îmbrăcat în strai de aur roşu.                   A - adevărat 
b) Primăvara cireşul s-a împodobit cu buchete de flori roz.       F - fals 
c) Cireşul a deschis în tulpina lui o fereastră secretă.                 F - fals 
d) În palatul din cireş fetiţa s-a întâlnit cu trei zâne mici, cu băsmăluţe roşii.  
                                                                                                    A - adevărat 
e) În semn de mulţumire, cireşul şi-a clătinat podoaba înflorită.   A – adevărat 
 
2. 5p pentru stabilirea corectă a ordinii ideilor principale ( 3; 5; 1; 4; 2) (5x1p=5p). 
1. Cireşul a visat toată iarna ploi calde şi ciripit de păsărele. 
2. Primăvara cireşul înflorit a invitat-o pe fetiţă în tulpina lui. 
3. Fetiţa s-a întâlnit cu zânele în palatul din cireş. 
4. Zânele i-au spus Mădălinei că cireşul se teme de cei care rup crengi înflorite din copac. 
5. Mădălina a promis cireşului că nu va mai rupe crengi niciodată. 
 
3. 5p pentru scrierea corectă a perechilor de cuvinte cu înţeles/sens asemănător (5x1p=5p); 
(ramură-creangă; falnic-măreţ; glas-voce; vorbă-cuvânt; straie-haine). 
 
4.  7p pentru despărţirea corectă a cuvintelor în silabe (7x1p=7p). 

somn; trep-te; ru-gi-nii; pri-mă-va-ra; noap-te; lus-tru-i-te; stră-lu-ci-tor 
- Se va acorda 1 punct pentru fiecare cuvânt doar dacă despărţirea în silabe a întregului cuvânt 
este corectă. 
 
5. 5p pentru marcarea corectă a cuvintelor cu înţeles/sens opus (5x1p=5p); ( înalt-scund; uşor-
greu; coboară-urcă; calde-reci; deschide-închide). 
 
6. 10p pentru rescrierea corectă a enunţului Zânele de pe aleea palatului i-au împodobit 
rucsacul Mădălinei cu flori parfumate. 

• 2p pentru scrierea cu majusculă la începutul enunţului; 
• 2p pentru scrierea corectă a cuvântului aleea; 
• 2p pentru scrierea corectă a cuvântului împodobit; 
• 2p pentru scrierea corectă a cuvântului rucsacul; 
• 2p pentru scrierea corectă, cu majusculă, a substantivului propriu Mădălina. 
- Se scad câte 0,50p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor. 
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7. 10p pentru scrierea părţilor de vorbire.  
 Punctele se repartizează astfel: 

• 3p pentru scrierea substantivelor comune la numărul plural (3x1p=3p); 
Variante posibile: trepte, lucrurile, cireşe, zâne, băsmăluţe, mărgele, cercei 

• 2p pentru scrierea substantivelor comune la numărul singular (2x1p=2p); 
Variante posibile: fetiţa, palat, întâmpinare, tristeţe 

• 1p pentru scrierea substantivului propriu Mădălina; 
• 3p pentru scrierea adjectivelor (3x1p=3p); 

Variante posibile: lustruite, strălucitor, mici, roşii 
• 1p pentru scrierea pronumelui personal ele. 

 
8. 8p pentru scrierea corectă a formei de plural a substantivelor însoţite de adjective (4x2p=8p); 
( frunze aurii; bluze vişinii; nori cenuşii; mame grijulii). 
- Se scad câte 0,50 p pentru fiecare cuvânt scris greşit. 
 
9. 10p pentru încercuirea formei corecte (5x2p=10p). 

Toamna cireşului i-au căzut frunzele ruginii. 
O plapumă de nea a acoperit pământul îngheţat. 
Primăvara cireşul s-a trezit din somn. 
Zânele s-au adunat la sfat pe aleile palatului. 
Fetiţa i-a promis cireşului că nu va mai rupe crengi. 

 
10. 10p pentru scrierea corectă a semnelor de punctuaţie (10x1p=10p).  
 Cireşul s-a trezit din somn . Mădălina l-a întrebat : 
 - Te-ai trezit ? Şi ce flori albe ai adus cu tine ! 
 Cireşul se înclină , deschise în tulpina lui o uşă şi zise : 
 - Intră , draga mea ! 
 
11. 15p pentru scrierea compunerii despre călătoria în palatul din cireş. 
 Punctele se vor repartiza astfel: 

• stabilirea titlului potrivit textului – 1p; 
• respectarea cerinţei date – 1p; 
• originalitatea compunerii – 2p; 
• respectarea părţilor compunerii – 1p; 
• folosirea a cel puţin trei expresii frumoase – 3p; 
• scrierea corectă a cuvintelor – 2p; 
• exprimarea corectă – 2p 
• folosirea corectă a semnelor de punctuaţie – 1p. 
• aspectul scrisului – 1p; 
• aşezarea în pagină a textului – 1p. 
- Se scad câte 0,50p pentru fiecare cuvânt scris greşit. 
- Se scad câte 0,25 p pentru fiecare semn de punctuaţie care nu a fost scris. 

 
♦ Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.  
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