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LECTURA – CUVÂNT ŞI IMAGINE 
Etapa județeană 

Ediţia a VI- a, 24 martie 2018 
Clasa a III- a 

-barem de corectare și evaluare- 
 

Subiectul I Lectura-cuvânt – 80 puncte 
 

1. Recunoaște cărui personaj îi sunt adresate cuvintele, titlul lecturii/cărții din care 
face parte și respectiv numele autorului: 

a. mama (lui Nică), La scăldat, Ion Creangă 
b. bunica, Ce mai faci, bunico?, Mircea Sântimbreanu 
c. Matilda, Matilda, Roald Dahl 
d. Garrone, O faptă generoasă, Edmondo de Amicis 

12 situații x 1 punct=12 puncte 
 

2. Notează A (adevărat) sau F (fals) în caseta din dreptul fiecărui enunț (enunțurile fac 
referire doar la lecturile studiate): F, F, A, F, A, F. 

6 situații x 2 puncte=12 puncte 
3. Completează enunțurile: 
a. ... el nu ar fi aruncat călimara. 
b. ... nu ar fi rămas fără coadă. 
c. ... nu ar fi fost poreclit Ion Torcălău. 
d. ... nu ar fi terminat tortul. 
e. ... nu și-ar fi găsit menirea. 

Se acceptă și alte formulări, conforme cu textul. 
5 situații x 2 puncte=10 puncte 

 
4. Completează rebusul cu termenii: MIEZUL, IMITA, PARALE, GAINI(E)LE, 

BIBLIOTECA, VACANTA, MIORLAIA, ORBITA, VAPAIE, TELEVIZORULUI 
10 situații x 1 punct=10 puncte 

Completează citatul lui Eminescu cu termenul IMAGINAȚII..........................2 puncte 
Total: 12 puncte 

5. Scrie numele fiecărei planete în chenar: 
a. Pluto 
b. Jupiter 
c. Pământ, Terra 
d. Venus 
e. Saturn 

5 situații x 2 puncte=10 puncte 
6. Scrie litera din dreptul fiecărui enunţ în tabel, în funcție de personajul căruia i se 

potriveşte, având în vedere cartea „Matilda” de Roald Dahl: 
 

Matilda Domnișoara Honey Directoarea Trunchbull 
a, e b, c d, f 

6 situații x 2 puncte=12 puncte 
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7. Stabilește, având în vedere lecturile pregătite pentru acest concurs:  
a. denumirea textului nonliterar – bilet......................................................................1 punct 
b. numele personajului care ar fi putut scrie aceste rânduri- Nică.............................1 punct 
c. Explică, într-un text de 5-7 rânduri, motivul pentru care personajul și-a cerut iertare de la 

mama sa  
- adecvarea conținutului la cerința formulată                                              2 puncte 
- ordonarea logică a ideilor                                                                          2 puncte 
- exprimarea corectă                                                                                    2 puncte 
- scrierea corectă (punctuație, ortografie, așezare în pagină)                      2 puncte 
- alegerea unui titlu sugestiv                                                                        2 puncte 

                                                                         Total: 12 puncte 

NOTĂ: Pentru mai mult de 5 greșeli de scriere, ortografie și/sau punctuație, altele decât 
cele prevăzute la itemul 7, se vor scădea 0,5 puncte! 

Subiectul II Lectura-imagine – 10 puncte 
 

 
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 

 
 
 

 
 


