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EVALUARE ÎN EDUCAŢIE  

Limba şi literatura română 

Etapa II – 26.02.2011 

Barem de corectare şi notare  
 Clasa a II-a 
 
1. 5p pentru alegerea corectă a personajelor(2x2,5=5) – buburuza, copilul. 
 
2. 10p – din care se acordă: 

• 5p pentru transcrierea întrebării adresate de copil buburuzei 
- De ce ești tristă, gâză frumoasă? 

• 5p pentru transcrierea răspunsului dat de copil buburuzei necăjite 
  - Zboară spre soare! Ești cea mai curajoasă vestitoare a primăverii! 

- Se scad câte 0,50p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor. 

- Se scad câte 0,50p pentru fiecare semn de punctuaţie omis. 

 
3. 10p - din care se acordă: 

• 5p pentru scrierea corectă a cuvintelor ghioceii, deschis, ochii, fragedă, gingașă, 
(5X1=5); 

• 5p pentru scrierea enunțurilor cu fiecare dintre aceste cuvinte (5X1=5) 
- Se scad câte 0,50p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor. 

- Se scad câte 0,50p pentru fiecare semn de punctuaţie omis. 

 
4. 5p pentru despărţirea corectă în silabe a cuvintelor (5x1=5); (pri-mă-va-ră;vânt; ghi-o-
cel; soa-re; ves-ti-toa-re) 
 
5. 6p pentru scrierea corectă a cuvintelor cu înţeles/sens opus (6x1=6) 

(curajoasă – fricoasă; devreme – târziu; a deschide – a închide; necăjită – veselă, 
bucuroasă; deasupra – dedesubt; lumină – întuneric) 
 
6. 4p pentru scrierea corectă a vocalelor (8x0,5=4); (zâmbet, gard, cântecel, vulpe, pomișor, 
copil, vânt, nucă) 
 
7. 10p pentru rescrierea corectă a enunțului Într-o zi Georgică și Cecilia au zărit o 
buburuză ascunsă într-un fir de iarbă. 

• 2p pentru scrierea cu majusculă la începutul enunţului; 

• 4p pentru scrierea corectă a cuvintelor într-o şi într-un(2x2p=4p); 

• 4p pentru scrierea corectă, cu majusculă, a substantivelor proprii Georgică şi Cecilia 
(2x2p=4p); 

- Se scad câte 0,50p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor. 
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8.  10p pentru scrierea corectă a perechilor de cuvinte cu înţeles/sens asemănător(5x2=10); ( 
a sosi – a veni; tristă – necăjită; fragedă – proaspătă; a planta - a sădi; gâză – insectă) 
 
9.  10p pentru scrierea corectă a semnelor de punctuaţie (10x1=10).  

O buburuză stătea pe mâna unui copil . Acesta o întrebă: 
 -  Gâză mică, unde te duci așa grăbită ? 
 -  Mă așteaptă brânduşele , ghioceii,  viorelele şi toporașii .Oare am întârziat? 
 

10.  20p pentru scrierea textului despre buburuza din iarbă. 

 Punctele se vor repartiza astfel: 

• stabilirea titlului potrivit textului – 2p; 

• respectarea cerinţei date – 3p; 

• scrierea corectă a cuvintelor – 4p; 

• folosirea celor trei expresii –  3p; 

• respectarea aşezării textului în pagină – 2p; 

• aspectul scrisului – 3p; 

• folosirea corectă a semnelor de punctuaţie – 3p. 
 

- Se scad câte 0,50p pentru fiecare cuvânt scris greşit. 

 

 

• Se acordă 10 p din oficiu. 

• Total punctaj – 100p 
 

 


