MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
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CONCURSUL NAŢIONAL INTERDISCIPLINAR + POEZIE
Etapa naţională – Galaţi - 17 mai 2008
Barem de corectare şi notare
Clasa a VI-a

1.
1. Exemple de răspuns: cerc, luna, rotund, vălăntoace, vuvă.(5+ 5) …………………….…..10 puncte
2. Exemple de răspuns: cerc, trei, doi, unul, rotund, perfect, geometrie; (2+2+2+2+2).......... 10 puncte
3. Folosirea corectă din punct de vedere matematică a celor 5 termeni (1x5 = 5 puncte); corectitudinea
problemei (5 puncte) …………………………………………………………………………...10 puncte
4. Cuvântul cheie: cercul. Transcriere – 3 puncte; construirea – 7 puncte (idee pertinentă, motivată de
mesajul textului – 7 puncte, motivare parţială – 5 puncte, încercare de motivare – 3 puncte.....10 puncte
5. Exemple de răspuns: imagine vizuală: „era lună, aşa, toamna”, „ spumă de geometrie”, imagine
vizuală/motrică „Venea cercul de la deal/ parcă se înroşise puţin”, „trece pe lângă mine un cerc”,
„cercul a trecut aşa, vălăntoace, prin tot satul” etc., imagine auditivă: „auzim iar Vuuuu – vuu!
„mirosea
a/
Rotund
perfect”
(5
+
5)
Uuu!/
Uuu!”,
imagine
olfactivă
………………………………………………………………..………………………….......... 10 puncte

2.
Încadrarea în numărul de rânduri ………………………………………………………………..1 punct
Construcţia textului, evidenţierea introducerii, a cuprinsului şi a încheierii................................5 puncte
Folosirea a patru figuri geometrice .................................................................(2+2+2+2)- ……..8 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.).................................................. 12 puncte
Text clar, expresiv, adecvat conţinutului şi cerinţelor/text clar, inexpresiv, adecvat cerinţelor/ text
neclar, inexpresiv, încercare de a răspunde la cerinţe............................................................8/6/4 puncte
Ortografie, punctuaţie, aşezare în pagină ......................................................................(2+2+2). 6 puncte

3.
Dacă ar mai fi încă o stea pe cer, atunci numărul stelelor ar fi divizibil cu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. …………………………………………………………………………………………….10 puncte
Înseamnă că numărul stelelor, mărit cu 1, ar fi divizibil cu cel mai mic multiplu comun al
acestor numere. ……………………………………………………………………………….8 puncte
Cel mai mic multiplu comun este 2520, deci numărul stelelor, mărit cu 1, este multiplu al lui
2520…………………………………………………………………………………………...5 puncte
Câţiva multipli sunt : 2520, 5040, 7560, 10040, etc …………………………………8 puncte
Scăzând 1, obţinem 2519, 5039, 7559, 10039, etc. ……………………………….….5 puncte
Dar numărul căutat este între 5000 şi 6000, deci pe cer se văd 5039 stele…………...4 puncte

