
 
 
 
 
 

Republica Serbia 
 

MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE 
INSTITUTUL PENTRU EVALUAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢIEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXAMENUL FINAL LA SFÂRŞITUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢEI ELEMENTARE 
Anul şcolar 2020/2021 

 
 

LIMBA ROMÂNĂ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÎNDRUMĂRI PENTRU REALIZAREA NOTIFICĂRII 
 
 
 
 
 
 

 



Indicaţii pentru punctaj 
 
– La fiecare exerciţiu se poate obţine cel mult un punct.  
– Pentru fiecare răspuns care diferă de soluţia dată în Indicaţiile pentru punctaj, elevul primeşte 0 puncte.  
– Elevul poate primi 0,5 puncte doar pentru acele exerciţii în care este astfel prevăzut în Indicaţii. 

 
Nr. 
Ex. Soluția Punctaj 

 1. 
Fragmentul dat este un text neartistic 

DA NU 

● ○ 
 

Răspuns corect – 
1 punct 

 2.  adevărat fals 
1. Trufele amintite sunt ciuperci negre. ○ ● 
2. Trufele albe se găsesc în regiunea Alba din Piemont în Italia. ● ○ 
3. Trufele albe nu se pot falsifica. ● ○ 
4. Kilogramul de trufe costă 2.000$. ○ ● 
5. Textul aparține stilului tehnico-științific. ○ ● 

 

Răspuns corect – 
1 punct  

 3. biserica albă este un orășel situat în banat, la 100 de kilometri de belgrad, cunoscut prin 
minunatele sale lacuri. 

Răspuns corect – 
1 punct   

 4. ● Îndreptar ortografic Răspuns corect – 
1 punct 

 5. ● Nea Nicuță ne-a adus cărți interesante. 
● Vouă vi s-au dat sarcini grele? 

Răspuns corect – 
1 punct 

 6. ● Ceapa, cartoful, morcovul sunt legume care le cultivăm în grădina noastră. Răspuns corect – 
1 punct 

 7. Băiatul este isteţ,  inteligent, aspru.  
                      ●             ●           

Răspuns corect – 
1 punct 

 8. ● latină vulgară Răspuns corect – 
1 punct 

 9.     să meargă, aleargă, a cânta, coborând, aș dori, scrii, de citit, dorit, am hotărât 
   ●   ●   ●         ● 

Răspuns corect – 
1 punct 

 10. 1. Nu am ajuns la timp pentru că am adormit. circumstanțială de cauză 

2. Te aștept ca să învățăm împreună. circumstanțială de scop 

3. Când am vizionat filmul, am înțeles totul. circumstanțială de timp 

3 răspunsuri corecte – 
1 punct  
 
2 răspunsuri corecte – 
0, 5 puncte 

 11. ● gând  ● per-so-naj  ● di-mi-nea-ță 
 
 

Răspuns corect – 
1 punct 

 12. ● piparcă 
● grumaz 
● curechi 
● chică 

Răspuns corect – 
1 punct 

 13. ● adjectiv pronominal demostrativ de apropiere, genul feminin, singular, nominativ. Răspuns corect – 
1 punct 

 14. ● fraza are trei propoziții, subiectul în prima propoziție fiind multiplu 
● raportul dintre primele două propoziții este de coordonare 
● atributele florilor și dealului sunt atribute substantivale 

3 răspunsuri corecte – 
1 punct  
 
2 răspunsuri corecte – 
0, 5 puncte  



 15. 
 

 Grigore Alexandrescu Vasile Alecsandri Mihai Eminescu 
Sfârșit de toamnă ○ ● ○ 
Toporul și pădurea ● ○ ○ 
Floare albastră ○ ○ ● 

Răspuns corect – 
1 punct 

 16. ● rimă îmbrățișată Răspuns corect – 
1 punct 

 17. Figura de stil este:comparația Răspuns corect – 
1 punct 

 18. ● textul este o descriere Răspuns corect – 
1 punct 

 19. Genul:   epic 
Specia:  legendă 

Răspuns corect – 
1 punct 

 20.  Epitet Comparație Hiperbolă Antiteză 

»Vreme trece, vreme vine» ○ ○ ○ ● 

»Vodă-i un munte» ○ ○ ● ○ 

»Codrule cu râuri line» ● ○ ○ ○ 

»Luna saltă-ngălbenită 
   Ca o luntre părăsită» ○ ● ○ ○ 

»Valuri albe trec în zare…» ● ○ ○ ○ 
»Uite-i, mă, căciula, frate 
  Au sub dânsa șapte sate 
  Adăpost!» 

○ ○ ● ○ 

»Eu veneam de sus, 
  Tu veneai de jos.» ○ ○ ○ ● 

 

7 răspunsuri corecte – 
1 punct  
 
6 răspunsuri corecte – 
0, 5 puncte 



 
1. Nu se ia în considerare răspunsul corectat sau şters. 
2. Nu se ia în considerare răspunsul care este scris doar cu creionul. 
3. Nu se ia în considerare răspunsul în care sunt folosite prescurtările (abrevierile), decât în cazul în 

care în exerciţii se verifică scrierea corectă a abrevierilor. 
4. Se acceptă în exercițiile de tip deschis răspunsul scris cu litere inițiale mari, sau mici, în afară de 

exercițiile în care se verifică regulile de ortografie în care se cere să întrebuințeze corect literele 
mari și mici. 

5. Se acceptă răspunsul scris cu litere de tipar, sau cu litere de mână, doar dacă în exerciţiu se cere ca 
răspunsul să fie scris cu un anumit fel de litere. 

6. Se acceptă răspunsul care este marcat clar, chiar şi dacă este dat în alt mod decât cel prevăzut (de 
exemplu, cuvântul, sau textul a fost înconjurat, iar răspunsul trebuia să fie subliniat; litera din faţa 
răspunsului a fost bifată, sau tăiată, dar trebuia să fie înconjurată). 

7. În exercițiile în care sunt oferite răspunsurile, elevul va primi 0 puncte încât pe lângă răspunsul 
corect a însemnat și alt răspuns care este incorect. 


