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LECTURA – CUVÂNT ŞI IMAGINE 
Etapa județeană 

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

-barem de corectare și evaluare- 
 
Subiectul I Lectura-cuvânt -80 puncte  
 

1. a)  Mătușa Floarea/„Povestea mătușii Floarea din Vrancea”/Dumitru Almaș/Ștefan cel Mare  
b) Sfânta Miercuri/„Dumbrava minunată”/Mihail Sadoveanu/ Lizuca sau Patrocle ... 
c) Claudio/„Joaca cu bastonul”/Gianni Rodari/bătrânul 

(la punctul b, în loc de Lizuca sau Patrocle se ia în considerare orice alt personaj care 
apare în lectură) 
 

1 punct x 12 situații = 12 puncte 
 
 

2. a.   Când ajung la București, cucoanele se suie cu Goe în trăsură și pornesc spre oraș. 
b.  În curtea bunicilor Lizucăi, Mia Vasilian și Elena au fost înțepate de albine. 
c.  Când bastonul lui Claudio s-a prefăcut într-un motoscaf, curtea s-a transformat într-un 

lac cu ape verzi și liniștite. 
d. Cei doi oameni din sat îl urcă pe leneș într-un car cu boi, pentru a-l duce la 

spânzurătoare. 
e. Automobilul construit de Șurubel și Piuliță era acționat cu apă gazoasă și sirop. 

 
 

2 puncte x 5 situații = 10 puncte 
 
 

3.     -  iaz / încărcat / broasca / neunit / pace  
- cuvântul obținut pe verticală - UNIRE 

 
1 punct x 6 situații = 6 puncte 

 
 

4. 1. luntrea; 2. glas; 3. ape; 4. cârma; 5. lopețile; 6. cuprinși; 7. blândei; 8. trestii; 9. foșnească; 
10. unduioasa. 

1 punct x 10 situații = 10 puncte 
 
 

5. a) 1. Habarnam ia pe furiș automobilul. 
          2. Istețilă prezintă masina vorbitoare (sau vorbitograful). 
          3. Habarnam face cunoștință cu prichinduța Ochi-albaștri. 
          4. Prichindeii pregătesc balonul cu aer cald. 
          5. Prichinduțele și prichindeii dansează la bal. 
          6. Acuarelă face portretul lui Ochi-albaștri. 
          7. Piuliță și Șurubel sunt acasă la Elice în căutarea letconului. 
          8. Habarnam și Peticel se bat din cauza portretului nereușit. 
          9. Habarnam îl roagă pe Guzlă să îl învețe să cânte. 
         10. Habarnam face cunoștință cu prichinduțele din Orașul Verde. 

 
( Se ia în considerare orice formulare ce face referire la exemplul dat.) 
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b)  
 
 
 

a) 2 puncte x 10 situații = 20 puncte 
b) 0,5 puncte x 10 situații = 5 puncte 

 
Total = 25 puncte 

 
 

6.  
- ordonarea logică a ideilor                                                                          2 puncte 
- prezentarea datelor personale ale Lizucăi (familie, vârstă)                      2 puncte 
- prezentarea fizică                                                                                       3 puncte 
- prezentarea a patru trăsături morale așa cum se desprind din text            4 puncte 
- formularea unei opinii despre personaj                                                      2 puncte 
- exprimarea corectă                                                                                     1 punct 
- scrierea corectă (punctuație, ortografie, așezare în pagină)                       1 punct 
- alegerea unui titlu sugestiv                                                                         2 puncte 

                                                                                                                                  17 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 

 

Orașul Florilor Orașul Verde Orașul Zmeelor 
1,4,8,9 3,5,6,10 2,7 


