
 LECTURA – CUVÂNT ŞI IMAGINE - Ediţia a VI- a  2018 

LECTURA – CUVÂNT ŞI IMAGINE 
Etapa județeană 

Ediţia a VI- a, 24 martie 2018 
Clasa pregătitoare 

-barem de corectare și evaluare- 
 

Subiectul I Lectura-cuvânt – 80 puncte 
 

1. Numerotează imaginile din lectura „Zdreanță” de Tudor Arghezi, în ordinea 
întâmplărilor:                                                                                       6 x 3 p=18 puncte 
 
 
 
 

2. Răspunde la ghicitori, încercuind litera din dreptul răspunsului găsit:  
1 a, 2 b, 3 c, 4 c-....................................................................................... 4x3 p=12 puncte 
 

3. Bifează lecturile în care întâmplările nu se petrec toamna:  
Peștișorul de aur de Frații Grimm și Zdreanță de Tudor Arghezi………2x4 p= 8 puncte 
Se scade câte 1 punct/imagine dacă, pe lângă aceste două lecturi, elevul bifează și altele. 
 

4. Încercuiește obiectul care apare în lectura: 
 

a. „Fata babei și fata moșneagului” de Ion Creangă- salba………………………….2 p 
b. „Zdreanță” de Tudor Arghezi- mătura……………………………………………..2 p 
c. „Ciuboțelele ogarului” de Călin Gruia- ciuboțelele……………………………….2 p 

 
                                                                                                   Total: 6 puncte 

 
5. Găsește drumul fiecărui personaj către mâncarea preferată, colorând cu aceeași culoare 

cuvintele care aparțin aceleiași lecturi și unindu-le apoi prin săgeți: 
greier-furnică-humă-cri-cri-tuș-grăunțe........................................................3x2 p=6 p 
Zdreanță-coteț-mătură-ou-ouă………………………………………………..3x2 p= 6 p 
SE ACCEPTĂ ORICE ALTĂ ORDINE A CUVINTELOR! 

                                                                                                    Total: 12 puncte 
 

6. Colorează cuvintele care denumesc animalele pe care le-a speriat nuca cea lăudăroasă. Le 
scrie pe liniatura din dreapta, în ordinea în care au apărut în poveste: 
 
6.1. urs 
6.2. iepure 
6.3. veveriță 

3 cuvinte identificate x3 p=9 p 
Scrierea cuvintelor găsite în ordinea corectă=3 p 

Total: 12 puncte 
 

4 1 
3 2 
6 5 
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7. Completează rebusul cu: băiat, urs, pescar, veverița, covată…………………5 x2 p=10 p 
Scrie pe spațiul de sub rebus cuvântul BRAVO................................................. .........2 p 

Total: 12 puncte 
 
Subiectul II Lectura-imagine- 10 puncte 
Realizează un desen pornind de la lectura „Fata babei și fata moșneagului” de Ion 
Creangă.  
 

SUBIECTUL II (LECTURA – IMAGINE) – 10 PUNCTE 

 
RELEVANŢA MESAJULUI 
 

1.Corelarea cu lectura indicată 1 punct 

2.Puterea de sugestie: 
Densitatea elementelor care 
particularizează lectura din care s-a 
inspirat 
 Personaje 
 Centre de interes 

4 puncte 

 
CALITATEA PLASTICĂ  A LUCRĂRII 
 

Gradul de stăpânire a tehnicii de lucru 1 punct 
Echilibrul compoziţiei 1 punct 
Culoare 1 punct 

ORIGINALITATE  2 puncte 
TOTAL  10 puncte 

 
 

10 puncte – oficiu  
                                                                                                                     TOTAL 100 puncte 

 
 


