
    

COLEGIUL NAŢIONAL     

  „VASILE  LUCACIU”      

          BAIA MARE     

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

               Baia Mare, str. Culturii, nr. 2, cod poştal 430282 

               Telefon şi fax: 0262211943,  mobil secretariat: 0730123630 

               Cod fiscal 3825932, e-mail: lucaciu@lucaciu.multinet.ro 

 

 

Test de antrenament nr. 2 

 

Barem de notare:  

1. Cuvinte care, accentuate diferit, își schimbă sensul: linia, umbrele, lumină, adânci.  

– 0,50p.pentru rescrierea celor două cuvinte; 0,50p.pentru alcătuirea celor două 

enunțuri: Elevul linia caietul. / Am cumpărat două umbrele./ etc. 

2. Răspunsuri posibile pentru cuvinte cu sens asemănător: Înălțimile – culmile, 

piscurile, ridicăturile, vârfurile; grăbite – zorite, iuți, rapide, precipitate; imens – 

colosal, infinit, nesfârșit, gigantic; ne aflam – ne situam, eram, ne găseam. 

(0,25p.pentru oricare sinonim menționat corect). 

3. Răspunsuri posibile pentru cuvinte cu sens opus: să se înalțe – să coboare, să se 

lase; în depărtare – în apropiere; luminos – întunecos; întâile – ultimele. 

(0,25p.pentru oricare antonim menționat corect). 

4. Despărțirea în silabe: dimineții – di-mi-ne-ții, haosul – ha-o-sul, văile –    vă-i-le, 

prăpăstioase – pră-păs-ti-oa-se. (0,25p. pentru oricare cuvânt despărțit corect). 

5. Selectarea din text a două cuvinte care își păstrează forma, se pronunță identic, dar 

pot avea sens diferit: sprânceană, curat, etc.  – 0,50p. argumentarea alegerii făcute 

prin două enunțuri potrivite: A fost aleasă pe sprânceană. Trebuie să facem curat. 

etc – 0,50p. 

6. Cinci părți de vorbire diferite, precizând felul acestora: (0,50p.+0,50p.) 

ne- pronume 

aflam – verb 

înălțimile - substantiv 

imens –adjectiv  

întâile – numeral etc. 

7. de fum – fumurii; de lumină - luminoase (0,50p.x2). 

8. Scurte enunțuri în care ultimele două predicate din text, să aibă sensuri diferite, 

menționându-le în paranteză: 

Ușile se deschideau din cauza vântului. (se descuiau) – 0,50p. 
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Copiii se îndreptau în urma observațiilor noastre.(se corectau) – 0,50p. 

Se acordă 0,50p. pentru alcătuirea corectă a fiecărui enunț și 0,50p. pentru 

menționarea sensului potrivit.  

9. Imaginea de ansamblu surprinde ipostaza grandioasă a munților, în momentul ivirii 

zorilor. Dimineața este luminoasă, cuprinsă de căldura soarelui: „iar soarele, ca o 

colosală sprânceană de aur curat, se ridica...”etc. 

Conținut: 0,50p.(formularea nuanțată a ideilor – 0,50p./ formularea parțială – 0,25; 

încercare de răspuns, fără a respecta cerința dată – 0p.) 

Redactare: 0,50p (ortografie, punctuație, lizibilitate, exprimare, așezare în pagină – în 

cazul în care se va respecta limita dată.) 0-1 greșeli – 0,50p; 2-3 greșeli – 0,25; mai mult 

de trei greșeli – 0 puncte – indiferent de natura acestora. 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

TOTAL: 10 PUNCTE 

 


