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Test de antrenament nr. 7 

Clasa a V-a 

 

Barem de notare 

 

1. – 1p.: construirea corectă a enunțurilor, respectându-se cerința: 0,50p (0,25px2); menționarea 

corectă a părților de vorbire obținute: 0,50p. (0,25px2) 

Eu port cu plăcere noua pereche de pantofi. (verb). / A pus pe masă un pahar cu vin. (substantiv) 

2.  – 1p.: rescrierea corectă a fiecărei părți de vorbire: 0,50p (0,10px5); menționarea corectă a 

fiecărei părți de vorbire: 0,50p. (0,10px5). 

bucurie – substantiv, strălucea – verb, voioase – adjectiv, ele - pronume, sute – numeral. 

3. – 1p.: notarea corectă a fiecărui antonim: 0,50p.x2 

Se așeză – se ridică; a sta – a pleca. 

4. – 1p.: alegerea corectă a celor două cuvinte: 0,50p. (0,25p.x2); construcția corectă a ambelor 

enunțuri, respectând cerința dată: 0,50p (0,25p.x2) 

Toca: Bucătarul toca fiecare bucată de carne, pregătind-o pentru cină.  

Ochi: Ochi niște rațe sălbatice de pe malul lacului. 

 

5. – 1p.: extragerea corectă a celor două cuvinte: 0,50p (0,25px2); construcția corectă a enunțurilor, 

respectând cerința dată: 0,50p. (0,25p.x2) 

M-ai; l-a: M-ai îndrumat în perioada aceea. / L-a dus în parc într-o frumoasă zi de vară. 

6. – 1p.: alegerea corectă a cuvintelor: 0,50p (0,10p x5); menționarea noilor cuvinte obținute în 

urma înlocuirii primei litere: 0,50p (0,10px5) 

Lui – cui; tare – sare, port – cort; gândea – pândea; prea – grea. 

7. – 1p.: menționarea corectă a sinonimelor: 0,20p.x5 

Strălucea – sclipea; grațios – gingaș; stăpânită – cuprinsă; îndrumările – sfaturile; aplecare – înclinare. 

8. – 1p.: rescrierea corectă – există cinci greșeli: 0,20x5 

Bunii mei camarazi nu pot să vină azi la mine fiindcă a nins. 
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9. – 1p.: Scrierea textului, respectând numărul minim de cuvinte, prin rezolvarea cerinței date, fără 

greșeli de exprimare, de ortografie, de punctuație;     

- 0,50p. : scrierea textului respectând numărul minim de cuvinte, cu respectarea parțială a 

cerinței date, cu/fără greșeli de exprimare, de ortografie, de punctuație; 

- 0,25p.: încercarea de scriere a textului, fără respectarea numărului de cuvinte, cu/fără greșeli 

de exprimare, de ortografie, de punctuație.  

OBS: Fiecare greșeală de ortografie sau de exprimare, se penalizează cu 0,10p.  

Variantă posibilă de răspuns:  

În timpul mesei regale, Tom a auzit un zgomot care venea dinspre fereastră. Le-a spus acest lucru 

mesenilor, apoi a deschis fereastra și o lumină puternică a inundat încăperea. Toți au fost 

surprinși să o vadă pe Zâna Pădurii. Aceasta purta o mantie strălucitoare, iar în mână ținea o 

crenguță fermecată de alun. Credeau că este un vis, dar zâna le-a spus:  

- În curând, veți cunoaște tainele acestui ținut. Este nevoie ca unul dintre voi să aibă curajul să 

se aventureze în marea călătorie! ...... 

 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

TOTAL: 10 puncte 

 

 

 


