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TEST DE EVALUARE INIłIALĂ 
 

Anul şcolar 2011-2012 
 

Disciplina Limba şi literatura română 
Clasa a IV-a 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

MODEL 
 
 

PARTEA I  
Descriptori de performanŃă: 
 

CALIFICATIVE 
ITEMUL 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT 

1 

Răspuns corect şi 
complet: alcătuieşte 
corect o propoziŃie 
simplă în care 
foloseşte cuvântul 
dat. 

Răspuns parŃial 
corect: foloseşte 
cuvântul dat, dar într-
o propoziŃie 
dezvoltată. 

Răspuns parŃial 
corect: alcătuieşte o 
propoziŃie simplă, 
dar înlocuieşte 
cuvântul dat. 

Răspuns incorect: 
alcătuieşte o 
propoziŃie 
dezvoltată în care 
nu foloseşte 
cuvântul dat. 

2 

Răspuns corect şi 
complet: scrie câte 
un cuvânt 
asemănător ca 
înŃeles pentru 
fiecare dintre cele 
două cuvinte 
subliniate în text. 

Răspuns parŃial 
corect: scrie un 
singur cuvânt 
asemănător ca 
înŃeles din cele 
două solicitate. 

Răspuns parŃial 
corect: scrie două 
cuvinte 
asemănătoare ca 
înŃeles cuvintelor 
solicitate, fără a fi 
contextual. 

Răspuns incorect: 
scrie un singur 
cuvânt asemănător 
ca înŃeles unuia 
dintre cuvintele 
solicitate, fără a fi 
contextual/ nu oferă 
nici un sinonim. 

3 

Răspuns corect şi 
complet: scrie cele 2 
părŃi de vorbire 
solicitate. 

Răspuns corect, dar 
incomplet: scrie doar 
una din cele două 
părŃi de vorbire 
solicitate. 

Răspuns incorect: 
alte 2 părŃi de 
vorbire inexistente 
în textul dat. 

Răspuns incorect: 
nu scrie nici o parte 
de vorbire. 

4 

Răspuns corect: 
construieşte un 
enunŃ logic, coerent, 
cu respectarea 
timpului verbului. 

Răspuns parŃial 
corect: construieşte 
un enunŃ logic, 
utilizând verbul la alt 
timp decât cel 
solicitat. 

Răspuns incorect: 
construieşte un 
enunŃ incoerent 
utilizând alt verb la 
timpul dat. 

Răspuns incorect: 
cuvintele sunt 
ortografiate greşit, 
timpul verbului fiind 
nerespectat. 

5 

Răspuns corect şi 
complet:: alcătuieşte 
corect propoziŃii cu 
toate cele patru 
ortograme şi cuvinte 
date, fără greşeli de 
ortografie sau de 
punctuaŃie. 

Răspuns parŃial 
corect: alcătuieşte 
corect propoziŃii cu 
trei dintre 
ortogramele şi 
cuvintele date, fără 
greşeli de ortografie 
sau de punctuaŃie/ 
alcătuieşte propoziŃii 
cu toate cele patru 
ortograme şi cuvinte 

Răspuns parŃial 
corect: alcătuieşte 
corect propoziŃii cu 
două dintre 
ortogramele şi 
cuvintele date, fără 
greşeli de ortografie 
sau de punctuaŃie/ 
alcătuieşte propoziŃii 
cu trei dintre 
ortogramele şi 

Răspuns incorect: 
alcătuieşte propoziŃii 
cu o singură 
ortogramă sau 
cuvânt/ alcătuieşte 
propoziŃii cu 3-4 
greşeli de ortografie 
sau de punctuaŃie/ 
nu alcătuieşte nicio 
propoziŃie. 
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PARTEA a II-a  

Descriptori de performanŃă: 
 

 
 
 

Evaluare finală: 
 

ITEMI CALIFICATIVUL 
FINAL 

Rezolvă integral şi corect 6 itemi. FOARTE BINE 
Rezolvă integral şi corect 5 itemi; incorect 1 item/ parŃial 1 item. BINE 
Rezolvă integral şi corect 3 itemi; parŃial 1 item/ incorect 2 itemi. SUFICIENT 
Rezolvă integral şi corect 1-2 itemi; incorect 3-4 itemi. INSUFICIENT 

 

date, cu 1-2 greşeli 
de ortografie sau de 
punctuaŃie. 

cuvintele date, cu 2-3 
greşeli de ortografie 
sau de punctuaŃie. 

CALIFICATIVE 
ITEMUL 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT 

6 

Text elaborat 
conform cerinŃei, 
corect, coerent, 
logic, expresiv. 

Text elaborat conform 
cerinŃei, coerent, 
logic, expresiv, cu 1-2 
greşeli de ortografie 
şi de punctuaŃie. 

Text elaborat conform 
cerinŃei, cu ezitări în 
exprimare, cu 2-3 
greşeli de ortografie 
şi de punctuaŃie. 

Text nu respectă 
cerinŃa, cu ezitări în 
exprimare, cu 3-4 
greşeli de ortografie 
şi de punctuaŃie. 


