Barem de corectare şi notare
Clasa a V-a

1.

1. Exemple de răspuns: unu, ori, face, cinci, patru, opt, împărţit, înmulţit, adunat, scăzut,
matematică; (2+2+2+2+2)…………………………………………………………………..10 puncte
2. Răspuns corect 5+5 ..............................................................................................................10 puncte
3. Răspuns corect: patru: împărţirea, înmulţirea, adunarea, scăderea – (2,5+2,5+2,5+2,5)..
.....................................................................................................................................................10 puncte
4. Termenii matematici: doi - împărţit, înmulţit, derivare cu prefix; (5+5).............................. 10 puncte
5. Exprimarea nuanţată şi convingătoare a explicaţiei – 10 puncte, exprimare sumară, dar convingătoare
a explicaţiei – 7 puncte, exprimare neconvingătoare, simpla enunţare a unei explicaţiei – 4 puncte
.....................................................................................................................................................10 puncte

2. Construcţia textului, evidenţierea introducerii, a cuprinsului şi a

încheierii...........................6 puncte
Integrarea corespunzătoare a termenilor solicitaţi.........................................................................6 puncte
Utilizarea nuanţată, expresivă a figurilor de stil - 12 puncte (3+3+3+3), construirea de enunţuri banale,
dar folosirea figurilor de stil solicitate – 8 puncte.( 2+2+2+2.)...............................................8/12 puncte
Text clar, expresiv, adecvat conţinutului şi cerinţelor/text clar, inexpresiv, adecvat conţinutului şi
cerinţelor/text neclar, inexpresiv, încercare de adecvare la cerinţe......................................10/7/4 puncte
Ortografie, punctuaţie, aşezare în pagină . (2+2+2)……………………………………………..6 puncte

3. În primele două vase, cei 40 de litri reprezintă cantităţile dublate de apă, deci în fiecare s-au turnat
câte 20 de litri. ………………………………………………………..…………………………5 puncte
Prin urmare, înainte de ultima operaţiune, vasele conţineau respectiv 20 de litri, 20 de litri şi 40
de litri + 20 litri + 20 litri = 80 de litri……………………………………………..…………….5 puncte
În a doua operaţiune, s-au dublat cantităţile din primul şi al treilea vas, deci s-au turnat (20 : 2
+ 80 : 2) = 50 de litri din al doilea vas, deci înainte de a doua operaţiune vasele conţineau câte 10, 70 şi
40 de litri. …………………………………………………………………………………...… 10 puncte
În prima operaţiune, s-au turnat din primul vas (70 : 2 + 40 : 2) = 55 de litri, deci iniţial vasele
conţineau câte 65, 35 şi 20 de litri. …………………………………………………….………10 puncte
Verificare. Vom scrie într-un tabel cantităţile de apă: ……………………….……….10 puncte

Iniţial
La finalul primei zile
La finalul celei de-a doua zile
La finalul celei de-a treia zile

Vasul I
65
10
20
40

Vasul al II-lea
35
70
20
40

Vasul al III-lea
20
40
80
40

