DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȚI ÎNVĂȚARE
PE TOT PARCURSUL VIEȚII

CONCURSUL NAŢIONAL INTERDISCIPLINAR
+ POEZIE
Etapa judeţeană – 22 ianuarie 2011
Clasa a V – a
Barem de corectare şi de notare
I.
Limba română (15 puncte)
1. Transcrierea corectă a celor două cuvinte: 0,5p+0,5p=1p
2. Indicarea corectă a valorii morfologice pentru cele două cuvinte date: 2p+2p=4p
3. Precizarea corectă a funcţiilor sintactice: 2p+2p=4p
4. Menţionarea corectă a numărului de litere şi de sunete: 2p+2p=4p
5. Notarea corectă a celor doi termeni: 1p+1p=2p
II.
Matematică (15 puncte)
Soluţie. Dacă extragem din cutia A-A o bilă neagră, nu ştim dacă cealaltă bilă e albă sau
neagră, deci extragerea din cutia A-A nu duce la soluţie. Analog nici cutia N-N nu duce la
soluţie.
Extragem o bilă din cutia A-N. Dacă e albă, atunci cutia are două bile albe. Apoi cutia NN nu are două bile negre, deci ea conţine o bilă albă şi una neagră. În fine, cutia A-A conţine
două bile negre.
Dacă, din cutia A-N bila extrasă e neagră, atunci aici sunt două bile negre, iar cutiile A-A
şi N-N conţin o bilă albă şi una neagră, respectiv două bile albe.
Barem:
Trebuie aleasă cutia A-N...........................................................................................................5p
Cazul când bila extrasă e albă, deci cealaltă e tot albă..............................................................2p
Conţinutul celorlalte două cutii...................................................................................2 x 3p = 6p
Cazul când bila extrasă e neagră (sau menţionarea că e analog cu anteriorul caz)..................2p
III.

Română+matematică (100 de puncte)

1. Transcrierea corectă a versului ………………………………………………………4 p.
2. Scrierea corectă răspunsului ………………………………………………………... 2 p.
3. Modificarea ordinii cuvintelor, cu respectarea cerinţei………………………………4 p.
4. Redactarea compunerii narative ……………………………………………………45 p.
• adecvarea conţinutului la titlul dat: 6p.
• folosirea figurilor de stil indicate: 18p.
• dezvoltarea inedită a temei: 6p.
• respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie: 12p.
• aşezarea corectă a textului în pagină: 3p.
5. Elaborarea problemei indicate ……………………………………………………...45 p.
1. Originalitate în formularea enunȚului: 20 p.
2. Corectitudinea rezolvării : 25 p.
Se acordă 10 puncte din oficiu!
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