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LECTURA – CUVÂNT ŞI IMAGINE 

Etapa județeană 
Ediţia a VII- a, 6 aprilie 2019 

Clasa a IV- a 
-barem de corectare și evaluare- 

 
Subiectul I Lectura-cuvânt- 80 puncte 

 
1. a. Baiazid- „Scrisoare III”-  Mihai Eminescu 

b. foca- „O viorea la Polul Nord”- Gianni Rodari 
c. Lizuca- „Dumbrava minunată”- Mihail Sadoveanu 
d. Nick/Nicholas- „Povestea frindelului”- Andrew Clements 
e. mama- „Zânele nu bat la ușă”- Silvia Kerim 

1 punct x 15 situații= 15 puncte 
2. a. Bunica i-a spus Fetiței o poveste cu zâne pentru a o convinge să-și facă ordine în 

cameră/pentru că a găsit dezordine în camera ei/altă cauză conformă cu textul. 
 
b. Mircea cel Bătrân nu a închinat țara turcilor pentru că voia să fie liberă/pentru că era 
patriot/pentru că își iubea poporul/altă cauză conformă cu textul. 
 
c. Măriuca a devenit eroină pentru că i-a ajutat pe români în luptă, transmițând informații 
din nuc/pentru că a dat dovadă de curaj în războiul contra germanilor/altă variantă 
conformă cu textul. 
 
d. Bunicii nu au vrut să o lase pe Lizuca să plece pentru că mama vitregă o chinuia/pentru 
că era nefericită alături de mama vitregă/altă variantă conformă cu textul. 

2 puncte x 4 situații= 8 puncte 
 

3. Variantă de rezolvare (se acceptă și alte soluții conforme cu lecturile studiate): 
Asemănări: În ambele texte, personajele principale dau dovadă de curaj și patriotism, 
românii luptă pentru a se elibera, inamicul este străin, acțiunea se petrece în România, se 
povestește o întâmplare la care iau parte diverse personaje etc. 
Deosebiri: Măriuca e tânără, Mircea e bătrân; Măriuca e o simplă fetiță, Mircea e un 
domnitor vestit; Măriuca moare în final, Mircea nu; Inamicii sunt germani, inamicii sunt 
turci. 

3 puncte x 6 situații = 18 puncte 
4. Variantă de rezolvare (se acceptă și alte soluții conforme cu lecturile studiate): 

a. El s-a luat la întrecere cu Michiduță.       S-a întors acasă plin de bani. 
b. Bunicii i-au găsit și i-au adus acasă.         Lizuca a rămas la bunicii săi. 
c. Măriuca i-a ajutat pe români, transmițând din nuc informații despre inamic.        Fetița 

a fost împușcată. 
2 puncte x 6 situații = 12 puncte 

5. 1. DOMNUL 2. ZID 3. BUNICUȚEI 4. MĂNĂSTIRE 5. PIX 6. COROANĂ  
ENGLEZĂ 8. FRAM 9. STRĂMOȘII 10. GHEAȚĂ 11. NUCUL 12. MĂRĂȘEȘTI 

1 punct x 12 situații = 12 puncte 
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6.  
- ordonarea logică a ideilor                                                                          4 puncte 
- evidențierea a două trăsături morale așa cum se desprind din text            4 puncte 
- exprimarea corectă                                                                                     3 puncte 
- scrierea corectă (punctuație, ortografie, așezare în pagină)                       2 puncte 
- alegerea unui titlu sugestiv                                                                         2 puncte 

 
15 puncte 

 
NOTĂ: Pentru mai mult de 5 greșeli de scriere, ortografie și/sau punctuație, altele decât 
cele prevăzute la itemul 6, 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 

 
 
 


