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Test clasa a IV-a 

24 martie 2021 

Barem  

Mult succes! Fii mai bun decât ieri! 

Toate subiectele sunt obligatorii.                                                                                                             

Timpul efectiv de lucru este de 100 de minute. 

 

I. Limba și literatura română (40 de puncte) 

1. a. Câte 2,5 puncte pentru notarea sinonimului, respectiv a antonimului potrivit în context  

pentru cuvântul indicat (de exemplu: încetă – se opri; porni). 

b. Câte 2,5 puncte pentru fiecare enunț în care s-a folosit altă formă decât cea din text a cuvintelor indicate. (de exemplu: În cât timp vei veni? 

M-ai supărat astăzi. 

c. Câte 2,5 puncte pentru precizarea corectă a părții de vorbire pentru cuvintele indicate ( de exemplu: muzicienilor - substantive comun; 

minunat – adjectiv). 

d. Câte 2,5 puncte pentru numirea corectă a funcției sintactice a cuvintelor indicate (de exemplu: vântul – subiect; să șuiere – predicat. 

2. - explicarea motivului care l-a făcut pe Uriaș să creadă că a venit primăvara: nuanțat și adecvat – 3 puncte; schematic – 2 puncte; încercare 

de explicare – 1 punct; lipsa explicării – 0 puncte; 

- respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 greșeli  - 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte; 

- încadrarea în limita de spațiu indicată – 1 punct. 

3. 10 puncte pentru conținut (5 puncte pentru redactarea unei întâmplări reale sau imaginare care a avut loc într-o zi de primăvară; respectarea 

succesiunii logice a evenimentelor și corectitudinea exprimării - 5 puncte; respectarea parțială a succesiunii logice a evenimentelor și 

corectitudinea exprimării 3 puncte; fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor și a corectitudinii exprimării – 1 punct; 2 puncte 

pentru propunerea unui titlu expresiv / 1 punct pentru propunerea unui titlu banal / 0 puncte pentru lisa titlului; pentru adecvarea conținutului 

la cerință – în totalitate 2 puncte; - partial 1 punct; pentru încadrarea în limita minimă de spațiu - 1 punct. 
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5 puncte pentru redactare (1 punct pentru unitatea compoziției; 3 puncte pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 

greșeli – 3 puncte, 2-3 greșeli – 2 puncte, 4 greșeli -1 punct, 5 greșeli – 0 puncte) 1 punct pentru așezare în pagină și lizibilitate. 

 

II. Matematică (40 de puncte) 

4. 8126:34=239  5 puncte 

128-4320:x=8*4  5 puncte 

x=4320:96  5 puncte 

x=45  5 puncte 

 

5. abc=  31*3+13=106   2 puncte 

abc=31*31+13=974   6 puncte 

29 numere   2 puncte 

 

6. e= numărul de elevi  și  b= numărul de bănci   1 punct 

2*b+9=e  4 puncte 

3*(b-8)+1=e  4 puncte 

b=32 și e=73  1 punct 

 

 

III. Limba engleză (40 de puncte) 

7. 1. bank 

2. an astronaut 

3. glass 

4. baseball 

5. gold 

6. sugar 

7. golf 

8. wood 
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9. hospital 

10. taxi 

2 points for each correct answer X 10 definitions=20 points 

 

8. 1. visit 

2. the sea 

3. juice 

4. different parts 

5. a race 

6. hurt his leg 

7. big brown horse 

1 point for each correct answer written aboveX 7 questions=7 points 

 

9.13 points 

CONȚINUT PUNCTAJ  ORGANIZARE PUNCTAJ 

1. Textul este adecvat 

subiectului propus 

 2. Scrie enunțuri simple, 

logice, cursive  

3. Folosește corect noțiunile de 

gramatică studiate  

5. Folosește vocabular specific 

temei date 

2 p. 

 

2 p. 

 

2,5 p.  

 

1,5 p.  

1. Respectă limita de număr de 

cuvinte/rânduri 

2. Folosește corect așezarea în 

pagină: alineate, 3 paragrafe 

3. Respectă structura unei 

descrieri: introducere, cuprins, 

încheiere  

 

1 p. 

 

2 p. 

 

2 p. 

 TOTAL 8 p.  TOTAL 5 p. 

 

 

  


