
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN  VASLUI   
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL SADOVEANU”   
Str. Victor  Babeş, nr. 1, cod 730019,  VASLUI      
TEL. 0335/410994, FAX 0335/410993      
e-mail: sc10ro@yahoo.com 

Concursul Național de ortografie 
“Limba română este patria mea...” 

  Clasa a II-a, faza județeană, 21. 03. 2015  
BAREME DE CORECTARE 

 Partea I......................................................................................................................50 de puncte 
1) Coloanelecorecte: c, a, a..............................................................................3x 2p =6p 
2) luminoasă, ieftin, împădurit, coborî, execută, xerox....................................6 x 1p = 6p 
3)Variantelescrisegreșit: vocea, paisprezece, ceas, sa, erbivor, sau...............6 x 1p = 6p 
4) pedală; pantof; procedeu..............................................................................3 x 2p = 6p 
5) floare- floricică.............................................................................................1 x 3p = 3p 
6) variantad.....................................................................................................1 x  5p = 5p 
7) variantad......................................................................................................1 x 5p = 5p 
8) variantac......................................................................................................1 x 4p = 4p 
9) variantad......................................................................................................1 x 5p = 5p 
10) 5greșeli= 5p varianta c………………....................................................5 x 1p = 5p 
 Partea a II-a......................................................................................................40 de puncte 
─ Bunăziua, scufițăRoșie! îi ziselupul. 
 ─ Mulțumescfrumos, lupule! 
 ─ Încotroașa de dimineață, ScufițăRoșie? 

 ─ Ia, până la bunica! 
 ─ Șiceduciacolo, sub șorț? 
 ─ Cozonacșivin.Mama a făcutiericozonacși-i ducnițelușșibunicii, care-ibolnavășislăbită, 
sămănânceșieasă-șimaivinăînputeri. 
                                        ( Scufița Roșie- Frații Grimm) 
Ordonareașitranscriereaenunțurilor sub formă de text......................................................7 x 3p = 21p 
Redactare: 
Continuareadialogului cu 4 replici: 
-câte 3p pentrufiecarereplicăoriginală,expresivă, corectă, coerentă................................4 x 3p = 12p 
 -câte 2p. pentrufiecarereplicăformulatăcorect,coerent,fărăexpresivitate :4 x 2p =   8p 
- câte 1p. pentrufiecarereplicălipsită de originalitate :4 x 1p =   4p 
- așezareaînpagină ( scrierea cu alineat a liniei de dialog )...............................................................4p 
- acuratețealucrării ( aspectul scrisului)..............................................................................................3p 
  
Se vorscădeacâte0, 50p.din totalul de 40pentrupentrufiecaregreșeală ( omisiuni, adăugiri, punctuație, 
ortografie, etc.) 
 
 
-din oficiu: 10 p                                                  Total: 100p 
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Concursul Național de ortografie 
“Limba română este patria mea...” 

                                                                           Clasa a III-a, faza județeană, 21. 03. 2015  
BAREME DE CORECTARE 

 
Partea I............................................................................................................50 de puncte 
1) Coloanele corecte:a; c; b....................................................................3 x 2p = 6p 
2) neîncetat, preîntâmpina, geană, flăcăuan...........................................6 x 1p = 6p 
3)varianta c...........................................................................................1 x 5p = 5p 
4).............................................................................................................6 x 1p = 6p 
   Variantele greșite: i-a; nu mai; altă dată; iar, i-ar; bine înțeles 
5) Enunțul scris corect: b....................................................................... 5 x 1p =5p 
6) a) Ioanei îi place mult ciocolata. 
    c) În grădină nu a înflorit nicio garoafă roșie. 
    d) Unchiul meu cântă din saxofon. 
    e) Nu v-a spus că va pleca din oraș? 
7) varianta c..........................................................................................................5p 
8) varianta c..........................................................................................................5p 
9) 7 greșeli= 7 p + 1p pentru pentru completarea nr de greșeli..............................8p 
 ” Cântă cucu-n dumbrăvioară 
    Pe copacul înflorit, 
    Salutare,primăvară, 
    Timp frumos, bine-ai venit!” 
 
Partea a II-a......................................................................................................40 de puncte     
 
 - alegerea unui titlu sugestiv:2 p / comun, banal :1p/ nerespectarea sarcinii de lucru: 0p 
            -respectarea relaţiei dintre titlul şi conţinutul compunerii:  3 p/ parţial: 1p 
            -respectarea părţilor compunerii: introducere, cuprins, încheiere:  3 p 
 - folosirea a trei ortograme şi sublinierea lor:   3p+ 1p 
            -folosirea a cel puţin 3 expresii artistice și sublinierea lor  : 3p+ 1p 
            -expresivitate : 3p 
            -originalitate: 2p 
Redactarea compunerii :  
 - registrul de comunicare, stilul şi vocabularul- 3 p 
          - coerenţa textului- 3 p 
- ortografie- 3 p(0-1 greşeli -3 p; 2-3 greşeli -2 p; 4 greşeli -1 p; peste 4 greşeli -0 p) 
          - punctuaţia- 3 p (0-1 greşeli -3 p; 2-3 greşeli -2 p; 4 greşeli -1 p; peste 4 greşeli -0 p) 
          - aşezarea corectă în pagină: 2 p 
 - aspectul îngrijit al scrisului: 3 p 
          -respectarea limitelor de spațiu: 2p 
  Se acordă 10 puncte din oficiu.                
 Total: 100 puncte 
 
 

Total: 100p 
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Concursul Național de ortografie 

“Limba română este patria mea...” 
Clasa a IV- a, faza județeană, 21. 03. 2015 

BAREME DE CORECTARE 

     Partea I .................................................................................................................... 50 de puncte 
1. 4p. Coloanele scrise corect: c, b  ........................................................................ . 2 x 2p = 4p 

   2.   6p   scânteiere, strămoșească, cuviincios................................................................3 x 1p = 3p 
                 înoată, complex, așază     ...............................................................................3 x 1p = 3p 
   3.   5p   Variantele scrise corect:  
                a) de a-l, i-ar, întotdeauna, c-am, dincolo.......................................................5 x 0,5p = 2,5 p 
                b)  a-i, ia, ce-i, mai, i-au.................................................................................  5 X 0,5p = 2,5 p 
   4.   4p  a) Bifează enunțul greșit Nu fii supărată pe mine, mamă!...............................3p 
               b) Încercuiește cuvântul fi................................................................................1p  
   5.   5p    nici un, nici unul, altă dată, odată, decât........................................................5 x 1p = 5p 
   6.   8p............................................................................................................................8 x 1p = 8p  
 Ce mi-i vremea când de veacuri 
 Stele-mi scânteie pe lacuri, 
      Că de-i vremea rea sau bună, 
 Vântu-mi bate,  frunza-mi sună 

            Şi de-i vremea bună, rea                  
      Mie-mi curge Dunărea.  
   7.    6p  succese, trasee, codri, plumburii, grijuliii, zglobiile ......................................6 x 1p = 6p  
   8.    12p .......................................................................................................................24 x 0,5p  = 12 p 

a) L-a-ntrebat unde-i cartea. 
    b) Dă-i numai ceea ce merită! 
    c) V-ați aminti numaidecât ce-a spus. 

d) M-a văzut așteptând-o. 
            Partea a II-a.................................................. .40 p  
 Punctajul se acordă pentru compunerile care respectă cerința dată.     

-alegerea unui titlu sugestiv: 1 p /  nerespectarea sarcinii de lucru: 0p 
            -respectarea relaţiei dintre titlul şi conţinutul compunerii:  2 p / parţial: 1p 
            -respectarea părţilor compunerii: introducere, cuprins, încheiere:  3 p 
            -folosirea celor trei moduri de expunere indicate: narațiune, dialog, descriere: 3p 
            -folosirea a cinci ortograme şi sublinierea lor:  5p+1p  
            -folosirea a cel puţin trei expresii artistice și sublinierea lor : 3p + 1p 
            -originalitate: 2 p  

-expresivitatea: 2p 
             Redactarea compunerii :  
          - unitatea compoziţiei– 2 p  
          - vocabular adecvat- 2 p;  
          - coerenţa textului- 2  p;  
          - ortografie- 3 p.(0-1 greşeli -3 p; 2-3 greşeli -2 p; 4 greşeli -1 p; peste 4 greşeli -0 p);  
          - punctuaţia- 3 p. (0-1 greşeli -3 p; 2-3 greşeli -2 p; 4 greşeli -1 p; peste 4 greşeli -0 p); 
          - aşezarea corectă în pagină - 2 p.;  
          - aspectul îngrijit al lucrării: 2 p.          
           -respectarea limitei de spațiu: 1p / nerespectarea limitei de spațiu :0 p 
 
 Se acordă 10 puncte din oficiu.                Total: 100 puncte 
                                                    



                                                                   
 
           -  alegerea unui titlu sugestiv : 2 p / comun, banal : 1p/ nerespectarea sarcinii de lucru: 0p 
            - respectarea relaţiei dintre titlul şi conţinutul compunerii:  2 p/ parţial: 1p 
            - respectarea părţilor compunerii: introducere, cuprins, încheiere:  3 p 
            - folosirea a trei ortograme şi sublinierea lor:   3p+ 1p 
            - folosirea a cel puţin 3 expresii artistice și sublinierea lor  : 3p+ 1p 
            - expresivitate : 3p 
            - originalitate: 2p 
             Redactarea compunerii :  
          - registrul de comunicare, stilul şi vocabularul- 3 p 
          - coerenţa textului- 3 p  
          - ortografie- 3 p (0-1 greşeli -3 p; 2-3 greşeli -2 p; 4 greşeli -1 p; peste 4 greşeli -0 p) 
          - punctuaţia- 3 p (0-1 greşeli -3 p; 2-3 greşeli -2 p; 4 greşeli -1 p; peste 4 greşeli -0 p) 
          - aşezarea corectă în pagină: 2 p  
          - aspectul îngrijit al scrisului: 3 p 
          -respectarea limitelor de spațiu: 2p 
             Se acordă 10 puncte din oficiu.                
            Total: 100 puncte 
 

 
     

 
     

 
 
 
 
 
 


