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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 Punctaj 

1. 
 

 Adevărat Fals 

1) Prefața se găsește la sfârșitul cărții. ○ ● 

2) Cartea poate conține capitole. ● ○ 

3) Ceea ce se găsește deasupra unui text se numește titlu. ● ○ 

4) Paginile sunt scrise cu cifre romane. ○ ● 

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

2. ●geografia Răspuns corect – 
1 punct 

3. ● a lua pe cineva cu sine, a-l conduce Răspuns corect – 
1 punct   

4. ● box, treizeci, examen, Alexandru Răspuns corect – 
1 punct 

5. Pluoaie! Ce-i doi copii intră supt o unbrelă. 4 răspunsuri corecte – 
1 punct  
 
3 răspunsuri corecte – 
0, 5 puncte 

6. Odată,   după   trei   munți,    trăiau    bine     doi    frați. Răspuns corect – 
1 punct 

7.   
 
 
 
 

U testu je greškom ostala i druga kolona sa kružićima. Zanemariti odgovore koji 
su uneti u tu kolonu i vrednovati samo tačno obeležene kružiće u prvoj koloni, 
prema ovom uputstvu. 

Azi e soare, dar mâine va ploua.   ○ 
Se pare că mâine va ploua. ● 
Cine se scoală de dimineață, departe ajunge. ● 

Răspuns corect – 
1 punct 

8. ● Sper că de la toamnă vom merge la școală. 
● Tu nu vei merge cu noi în excursie? 

Răspuns corect – 
1 punct 

9. 
 

 corect incorect 
cin-ste ● ○ 
vârst-nic ● ○ 
a-nal-fa-bet ○ ● 
mâi-ne ● ○ 
scul-ptor ○ ● 
tre-bu-ie ● ○ 

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



10. 
 

 Predicat 
verbal 

Predicat 
nominal 

Vecinul meu a devenit un inginer iscusit. o  ● 

Răspuns corect – 
1 punct 

11. La ora de limba română am primit un  compliment pentru că am recunoscut 
partea secundară de propoziție numită complement . 

Răspuns corect – 
1 punct 

12. Maria  își  va petrece vacanța  la  bunici. Răspuns corect – 
1 punct 

13. 
 

 diftongi triftongi hiat 

trăiai, vreau ○ ● ○ 
ploaia, iepure ● ○ ○ 
realitate, aeroplan ○ ○ ● 

Răspuns corect – 
1 punct 

14. dân   din 
pacimă  patimă 
jioase  joace 
șciț   știți 
samă   seamă 
lopta   mingea 
traje   trage 

Răspuns corect – 
1 punct 

15. 

 

 N. Labiș V. Alecsandri I. L.Caragiale G. Coșbuc 
Sfârșit de toamnă ○ ● ○ ○ 
Fulg ● ○ ○ ○ 
O scrisoare pierdută ○ ○ ● ○ 
Nunta Zamfirei ○ ○ ○ ● 

Răspuns corect – 
1 punct  

16. ● împerecheată Răspuns corect – 
1 punct 

17. 
 

Părintele Trandafir este caracterizat ca: DA NU 

om bun, a învățat multă carte ● ○ 

vorbește drept și cumpănit ● ○ 

harnic și grijitor ● ○ 

ușor la vorbă și aspru la judecată ○ ● 

Răspuns corect – 
1 punct 

18. 
 

 Prima jumătate a 
secolului  

al XX -lea 

Prima jumătate a 
secolului  

al XIX -lea 

Evenimentul 
din 1859 

Amintiri din copilărie de Ion 
Creangă ○ ● ○ 

Proștii, Liviu Rebreanu ● ○ ○ 

Moș Ion Roată și Unirea, I. 
Creangă ○ ○ ● 

Răspuns corect – 
1 punct 

19. Titlul operei litarare este O scrisoare pierdută. Aparține genului dramatic , iar comicul Răspuns corect – 



care este redat în fragmet este cel de limbaj. Cel mai cunoscut dramaturg român este 
Ion Luca Caragiale. 

1 punct 

20. ● data 
● cele mai importante momente din acea zi sau o oarecare perioadă de timp, inclusiv 
sentimentele, gândurile, impresiile 

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, 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 faţa 
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. 


