
BAREM DE CORECTARE GRĂDINIŢĂ FORMIDABILII  
 

PREMII 
90-100 Puncte- Premiul I 
80-89 Puncte- Premiul II 
70-79 Puncte- Premiul III 

                                                  50-69 Puncte- Mentiune 
                          10-49 Puncte- Diplomă de participare 

 

Rezultatele se trimit prin e-mail, la adresa: office@formidabilii.eu. 

 
GRUPA MICĂ:  3-4 ANI 

 
NR.  RĂSPUNS CORECT PUNCTE 

1 Încercuiește grupa obiectelor roz și grupa obiectelor albastre. (2x5 
puncte) 

10 

2 Încercuiește mașinuța și păpușa. (2x5 puncte) 10 
3 Trasează o linie de la fiecare obiect la conturul potrivit de pe șervet. (o 

linguriță și o furculiță pentru fiecare copil)                                                          (4x5 
puncte) 

20 

4 Colorează mingea, respectând identitatea de gen. 30 
5 Desenează o ureche și un ochi ursulețului. ( 2 x10 puncte) 20 

Total puncte 100, din care 10 puncte din oficiu. 
 

 
 

GRUPA MIJLOCIE  4-5 ANI 
NR.  RĂSPUNS CORECT PUNCTE 

 
1 

Formează, prin încercuire, grupa păpușilor cu rochița roșie și grupa 
mașinuțelor albastre. (2x3 puncte) 

 
6 

2 Se încercuiesc: banana, para, portocala în rândul 1, ardeiul și vânăta în 
rândul 2.  (5*3 puncte) 

15 

3 Realizează corespondența 1 la 1 cu o linie și, apoi, desenează un cerc 
deasupra grupei cu mai multe obiecte. (2x5 puncte pentru cele două linii 
și 5 puncte pentru cercul desenat corect) 

15 

4 Stabilește corect corespondența imaginilor pentru cele două momente.  
(4x5 puncte) 

20 



5 Încercuiește imaginea fetiței cu ursulețul în mână.  (4 puncte) 4 

6 Desenează două pătrate și le colorează cu galben. Colorează ușa și 
acoperișul folosind culoarea potrivită. (2x5 puncte pentru pătratele 
desenate și colorate și 2x5 puncte pentru  culoarea ușii și acoperișului, 
folosite în mod corect)  

20 

7 Încercuiește mingea  și mărul. ( 2x5 puncte)  10 

Total puncte 100, din care 10 puncte din oficiu. 
 

 
GRUPA MARE  5-6 ANI 

NR.  RĂSPUNS CORECT PUNCTE 

1 Încercuiește, respectând culoarea potrivită. (6x2 puncte) 12 
2 Colorează cățelul din dreapta foii. (10 puncte) 10 
 

3 
Încercuiește obiectele care fac parte din aceeași categorie: banana, para, 
portocala în rândul 1, ardeiul și cartoful în rândul 2, laleaua și crizantema 
în rândul 3.   (7*2 puncte) 

14 

4 Se încercuiește bila roșie. (6 puncte) Colorează cele trei bile, respectând 
ordinea: verde, albastru, roșu.  (3x3 puncte) 

15 

 
5 

Realizează corespondența 1 la 1  (4 puncte)  și, apoi, adaugă sau taie un 
element pentru a fi tot atâtea. (8 puncte) 

12 
 

6 Încercuiește cifra corectă, 6 în rândul 1 și 4 în rândul 2. (2x2 puncte) 4 

7 Completează desenul: două pătrate, un cerc, un dreptunghi.  (4x 2 
puncte). 

8 

8 Rezolva labirintul, unind triunghiurile. 7 

9 Numerotează imaginile respectând ordinea acțiunilor. (4x2 puncte) 8 

Total puncte 100, din care 10 puncte din oficiu. 
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