
Proba scrisă pentru selecția elevilor în clasa a V-a, sesiunea 2021 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

MODEL 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. 
• Punctajul total este de 120 de puncte. 
 
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (60 de puncte) 

1. (10 puncte) Câte 2 puncte pentru completarea enunțurilor cu informații din text. 

De exemplu:  
Doru călătorea împreună cu tatăl său și cu Ralf, căluțul de plastic. (2 puncte) 
În timpul călătoriei, Doru și Ralf conversează/ au o discuție. (2 puncte) 
Ralf obișnuia să îi dea sfaturi lui Doru/ să îi povestească diferite întâmplări. ( 2 puncte) 
Eroii poveștilor se adunau pentru a asculta o poveste creată din mai multe povești. (2 puncte) 

4 x 2 puncte = 8 puncte 

Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 2 puncte (0-1 greșeli- 2 puncte; 2 greșeli- 
1 punct; 3 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 

2. (10 puncte) Câte 2 puncte pentru asocierea corespunzătoare a faptelor personajelor 
cu numele acestora  
3 x 2 puncte = 6 puncte 
Completarea corectă a tabelului – 4 puncte: 

A B C 
d a b 

 

3. (20 de puncte) Redactarea unui dialog adecvat contextului indicat 
– redactarea unui dialog – 2 puncte 
– adecvarea dialogului la contextul dat – 4 puncte (în totalitate)/ 2 puncte (adecvare parțială) 
– coerența – 4 puncte/ 2 puncte 
– utilizarea adecvată a cuvintelor/ formulelor de adresare – 4 puncte/ 2 puncte 
– respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 4 puncte (0 – 1 greșeli – 4 puncte; 2 – 
3 greșeli – 2 puncte; 4 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 
– încadrarea în limita de replici indicate – 1 punct 
– lizibilitate – 1 punct 
 
4. (20 de puncte) Rescrierea corectă a fragmentului indicat (10 x 2 puncte) 

Așa aflară ei de la veselii lor însoțitori, al căror număr  sporea cu fiecare  pas, 
că o dată (ca niciodată) pe an, eroii poveștilor se  adună să asculte o poveste împletită 
din mai multe povești. Ascultând-o, își aduc mai bine aminte cine sunt și, renăscuți din 



cuvintele poveștii ascultate, pot da viață mai departe propriei lor povești. Altfel s-ar 
ofili, și odată cu ei s-ar ofili și povestea lor.  

În fiecare an se povestește alt mănunchi de povești, iar povestitorul este de 
fiecare dată altul. Anul acesta venise rândul poveștilor cu cai năzdrăvani.  

 

MATEMATICĂ (60 de puncte) 

1. (25 de puncte) 
1357583   ...........................................8p 
1626:1332  ............................................7p 

  4160166  a  
6:15616 a  

1626a  
10a .........................................................10p 

 
2. (20 de puncte) 

            Metoda grafică: 

 

          
48316

164:64




 

       În prima cutie sunt 48 de jucării.............................10p 
       Suma dintre al doilea și al treilea număr este 16. 
           124:48   
       În a doua cutie sunt 12 jucării..................................5p 
            41216   
       În a treia cutie sunt 4 jucării.....................................5p 
 

3. (15 puncte) 
La început sunt pe tablă 5 numere impare cu suma S= număr impar…..5p 

            La o operaţie pierdem un număr, iar suma numerelor rămase este tot S. 

            După 4  operaţii rămâne pe tablă un singur număr și acest număr este egal cu S…5p 

            2597531 S , număr impar…………………………………………….5p 

         Notă: Orice altă soluţie se puncteză corespunzător. 

 


