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BAREM PRIMAR FORMIDABILII  

CLASA PREGĂTITOARE 
1 Elimină din primul şir fluierul, din al doilea şir ciocanul şi din ultimul 

şir creionul. 

3x2 puncte = 6 puncte 

 
6 

 
2 

Reprezintă grafic cuvintele : bucătar, poliţist, violonist, zidar, pictor. 

5x3 puncte =15 puncte 

 
15 

 
 

3 

Rezolvă calculele şi uneşte: 

MARA – SPITAL 

ANA – ŞCOALĂ 

NAE – POLIŢIE 

MIU – AEROPORT 

4 x4 puncte =16 puncte 

 
 

16 

 
 
 

4 

Uneşte imaginile potrivite: 

Croitoreasă – ac şi aţă 

Vânzătoare – cântar 

Aviator – avion 

Arhitect – laptop 

Pompier – furtun 

5 x 2 puncte= 10 puncte 

 
 
 

10 

 
 

5 

Asociază: 

INA – şevaletul şi pensula 

ION – barca 

MIA – vioară 

3x3 puncte = 9 puncte 

 
 

9 

 
6 

Completează 4 polonice la prima mulţime, 4 pensule la a doua 

mulţime şi 3 cărţi la ultima mulţime. 

3x3 puncte = 9 puncte 

 
9 

 
7 

Uneşte fiecare propoziţie cu imaginea potrivită. 

2 x 5 puncte= 10 puncte 

 
10 

8 Echilibrează balanţa, desenând 4 struguri sau unind cu linii 4 struguri 
cu balanța sau scriind cifra 4.  8 puncte 

8 

9 Descoperă cuvântul codat MESERIA, scriindu-l la locul indicat. 7 
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Total puncte 100, din care 10 puncte din oficiu. 

 

CLASA I 
 

1 

Uneşte constructorul cu scara, trafaletele şi varul (găleata), coafeza cu 

foarfeca, pieptenul şi uscătorul de păr şi profesorul cu stiloul, tabla şi 

cartea. 

9 x1 punct = 9 puncte 

 

9 

2 Ordonează literele şi formează cuvintele: miner, morar, medic. 

3x3 puncte= 9 puncte 

9 

3 Rezolvă exerciţiile, unind rezultatele cu uniforma potrivită: 

a. 13 + 34 – 12= 35 (pompier) 

b. 86 – 50 = 36 (medic) 

c. 8 + 10 + 21 = 39 (polițist) 

d. 64 - 42 +12= 34  (bucătar) 

e. 79 – 41 = 38 (constructor) 

5 x 3 puncte = 15 puncte 

15 

4 Completează cuvintele cu silaba  lipsă, obţinând termenii: pieton, 

pompier, pilot, pianist, campion. (5 x1 punct = 5 puncte) 

Uneşte cuvântul cu imaginea potrivită.  (5 x1 punct = 5 puncte) 

10 

5 Completează careul astfel: 

Stilou, carte, marker, 

Marker, stilou, carte, 

Carte, marker, stilou. 

(6x1 punct =6 puncte) 

Calculează suma celor trei obiecte: 35 + 20 +12 =67 lei (5 puncte) 

11 

6 Completează cuvintele cu grupurile de litere ce/ ci (12 x 0,5 puncte 

=6 puncte) şi ordonează propoziţiile pentru a obţine un text (5x1 

punct= 5 puncte) 

1.Lucian citeşte o enciclopedie.  

2. El este un cititor pasionat.  

3. Sora lui, Marcela, recită.  

4. Ea este o recitatoare talentată.  

5. Celia, vecina lor, le aduce plăcintă cu măceşe. 

11 

7  Află valoarea fiecărei unelte:  

Lopata =44 

Grebla = 42 

12 
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Furca = 86 

3x4 puncte = 12 puncte 

8 Scrie cuvintele conform codurilor şi descoperă proverbul: 

OMUL MUNCITOR E CA POMUL RODITOR.  

6 

9 Completează rebusul cu termenii potriviţi ( SUMA, PARE, PLUS, 

IMPARE, TERMENI, MINUS, SCĂDERE ) şi obţine pe coloana A – B 

cuvântul MESERIE.( 7x1 punct = 7 puncte) 

7 

Total puncte 100, din care 10 puncte din oficiu. 

 
 

CLASA a II-a 
 

 

1.I. 

Completează enunţurile lacunare cu informaţii din text: 

a. Mâinile 
b. Victor Sivetidis 
c.  3 alineate 
d. Băiatul şi tatăl 

4x1 punct = 4 puncte 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1.II. 

     a. Extrage, din text, două perechi de cuvinte cu acelaşi înţeles: 

băiatul=copilul /să devină = să ajungă / a văzut = a observat 

2x1 punct =2 puncte 

     b. Extrage, din text, două cuvinte care se scriu cu â ( mâinile şi 

cânta) şi două cuvinte care se scriu cu î .(hotărî /îi/în/îl) 

                                              2x2 puncte =4 puncte 

 
     c. Desparte în silabe cuvintele indicate: 

vi-o-lo-nis-tu-lui 

sculp-to-ru-lui 

con-struc-to-ru-lui 

chi-rur-gu-lui 

4x1 punct = 4 puncte  
 
 

d. Completează denumirile meseriilor: pianist, trompetist, 
chitarist, violoncelist, flautist. 

5 x1 punct = 5 puncte 

e. Completează propoziţiile cu semnele de punctuaţie indicate: 

 

 

 

 

 

21 
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 virgulă, virgulă, virgulă, punct, semnul exclamării, 

semnul întrebării. 

 6x1 punct = 6 puncte 

1.III. Alege proverbul potrivit textului: 

Meseria e brăţară de aur. - 2 puncte 

2  

 

 

1.IV. 

Formulează, într-un enunț învăţătura textului: 

Exemplu: 

Toate meseriile sunt frumoase şi importante. – 3 puncte 

 

 

3  

2 Ordonează descrescător numerele pare (864, 802, 756, 698, 550, 

538, 222, 194)  şi obţine cuvântul SCULPTOR. 

 8x1 punct=8 puncte 

8 

3 Scrie toate variantele de numere formate din sute, zeci şi unităţi cu 

suma cifrelor 3 ( 111, 102, 120, 201, 210, 300 ) si află numărul 

maşinilor ( 6 ). 

 6x2 puncte = 12 puncte 

12 

4 Află numărul sculpturilor în bronz (2 x 8 = 16 ) – 4 puncte, al 

sculpturilor în lemn ( 3 x 7 =21 ) – 4 puncte, apoi diferența dintre 

cele două categorii de exponate ( 21 – 16 = 5 ) – 2 puncte 

 

10 

5 Stabileşte valoarea de adevăr a propoziţiilor date: A, A, F, A, F 

5x2 puncte = 10 puncte 

10 

6 Alege obiectele în fabricarea cărora se foloseşte lemnul: vioară, 

scaun, hârtie, sculptură, scară.  

 5x2 puncte = 10 puncte 

10 

7 Identifică, în careu, denumirea a cinci ocupaţii vechi  

( olar, apicultor, agricultor, vânător, pescar ) şi denumirea a cinci 

meserii noi ( informatician, arhitect, pompier, dansator, ziarist.) 

10x1 punct = 10 puncte 

 

10 

Total puncte 100, din care 10 puncte din oficiu. 

 

CLASA a III-a 
NR RĂSPUNS  CORECT PUNCTE 

1 Varianta corectă  D. 6 
2 Identifică: 5 
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pompier, bibliotecar, electrician, administrator, arheolog 
Se acordă 1punct x 5 situaţii 

3 Varianta corectă D. 6 

 
4 

Exemplifică: 
Acest muncitor și-a terminat  norma. (Sau ,,Un muncitor” sau 
,,Muncitorul”)-substantiv 5 puncte 
Omul muncitor va avea de toate!-adjectiv 5 puncte 
Se acordă punctaj maxim pentru orice altă variantă rezolvată corect. 

 
10 

5 Varianta corectă   C. 5 

6 Notează cu 1 la ,,creșterea albinelor” și ,,apicultor”. 
Notează cu 2 la ,,investigarea unor cazuri” și ,,detectiv”. 
Notează cu 3 la ,,exploatarea zăcămintelor de minerale” și ,,miner”.  
Notează cu 4 la ,,cultivarea pământului” și ,,agricultor”. 
Notează cu 5 la  ,,apărarea intereselor unei persoane” și ,,avocat”.  
Se acordă 2puncte x 5 situaţii 
 

10 

7 Identifică: 
pescărie, a pescui, pescăruș, pescuit, etc 
Se acordă 1p x 4 situații 

 
4 

8 Exemplifică: 
violonist, pianist, chitarist, saxofonist, trompetist, etc 
Se acordă 1punct x 5 situaţii 

5 

9 Identifică: 
pricepere, talent, hărnicie, cinste, putere 
Se acordă 1punct x 5 situaţii 

5  

10 Notează cu 1 la  George Enescu și ,,compozitor”. 
Notează cu 2 la  Mihail Sadovean și ,,scriitor”. 
Notează cu 3 la Nadia Comăneci și ,,sportiv”. 
Notează cu 4 la Florin Piersic și ,,actor”. 
Se acordă 2 puncte x 4 situații 
 

8 

 
11 

Identifică : 
Afirmația a. – fals; 
Afirmația b. –adevărat; 
Afirmația c. – fals; 
Afirmația d. – adevărat; 
Afirmația e. – fals. 
Se acordă 1punct x 5 situaţii 

 
5  

12 Varianta corectă B. 5 
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13 • Află numărul zidarilor: 
16 x 3=48 (2 puncte) 
• Află numărul total al muncitorilor: 

16+48=64  ( 2 puncte) 
• Află câte echipe s-au format: 
64 : 4=16  (2 puncte)   
*4 membri este considerat raspuns corect in cazul in care intrebarea este interpretata 
ca fiind o intrebare capcana.  

6 

14. Notează cu a-dresori, b-acrobați. 
a+b=42 
b=2xa  (3 puncte) 
• Similar, se acordă 2 puncte pentru reprezentarea grafică corectă. 
Găsește: 
a+2xa=42 
3xa=42 
a=42:3 
a=14 ( 4 puncte) 
Găsește: 
b=14x2 
b=28 (3 puncte) 
Se acordă punctaj maxim pentru orice altă variantă rezolvată corect 
și integral. 
 

10 

Total puncte 100, din care 10 puncte din oficiu. 

 
 

CLASA a IV-a 
NR.  RĂSPUNS  CORECT PUNCTE 

 
1 

 
Varianta corectă C.  

 
5 

2 Ordonează corect: 
Orice fel de meserie, nu e rău omul să știe! 

5 

 
3 

Exemplifică cu un cuvânt: 
A- avocat, apicultor, arhitect, arheolog, etc 
C- cofetar, croitor, coafeză, contabil, etc 
T- tehnician, tractorist, tipograf, țesător, etc 
 I- inginer, inspector, instalator, infirmier, etc 

     V- vopsitor, vânzător, vatman, viticultor, etc 
1punct x 5 situații 

 
5 

 
4 

Exemplifică: 
croitorie, a croi, croit, croială, croitoraș, etc                      

 
4 
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1punct x 4 situații 
 

5 
Completează cu substantiv  la varianta A. 
Completează cu adjectiv la varianta B. 
Completează cu verb  la varianta C. 
Completează cu pronume  la varianta D. 
Completează cu substantiv  la varianta E. 
2puncte x 5 situații 

10 

 
6 

Exemplifică: 
• o propoziție cu sensul de operație chirurgicală 
• o propoziție cu sensul de operație matematică 

Se acordă punctaj și pentru alte sensuri corect identificate 
(activitate). 

2puncte x 2 situații  

 
4 

7 • Identifică răspunsul la ghicitoare ( GRADINAR) -2 puncte  
Identifică 5 verbe (sapă, seamănă, plivește, stropește, zâmbește) și 3 
substantive (plantele, soare, grădină)- 1punct x 8 situații  

10 

8 Varianta corectă B. 5 
 

9 
 

 Exemplifică: 
profesor, avocat, psiholog, vânzător (agent de vânzări), actor, etc 
Se acordă punctaj și pentru alte meserii identificate corect. 
1punct x 5 situații  

 
5 

10. 
 
 

Identifică: 
Afirmația a. – adevărat; 
Afirmația b. – fals; 
Afirmația c. – adevărat; 
Afirmația d. – adevărat; 
Afirmația e. – fals 
2puncte x 5 situații 

 
10 

 
11 

Notează cu 1 la ,,inima” și  ,,cardiolog”.  
Notează cu 2 la ,,dinții” și ,,stomatolog”.  
Notează cu 3 la ,,ochii” și ,,oftalmolog”.  
Notează cu 4 la ,,stomacul” și ,,gastroenterolog”. 
1punct x 4 situații  

  
       4  

12 Găsește corect numărul 48 000. 5 
 
 

13 

Notează cu a- polițiști, b- pompieri, c- jandarmi. 
a+b+c=4567  
a+c=2867 
a+b=2999   (2 puncte) 
• Află numărul pompierilor: 
4567- 2867=1700 (2 puncte) 
• Află numărul  jandarmilor: 

 
 

8 
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4567-2999==1568 (2 puncte) 
• Află numărul polițiștilor:  

2999-1700=1299 sau 2867-1568=1299  (2 puncte) 
Se acordă punctaj maxim pentru orice altă variantă rezolvată 
corect. 

 
 
 

14 

Notează cu a- medici, b- asistente, c- infirmiere.  
a+b+c= 864 
b=2xa 
c=b+29 (2 puncte) 

• Similar, se acordă 2 puncte pentru reprezentarea grafică corectă. 
Găsește:  
a+2a+2a+29= 864 
5a+29=864 
5a=835 
a=835:5 
a=167 (4 puncte)  
Găsește b= 2xa 
              b=2x167 

              b=334 (2 puncte) 
 
Găsește c= 334+29 

             c=363 (2 puncte) 
 
Se acordă punctaj maxim pentru orice altă variantă rezolvată 
corect. 

 
 
 

10 

Total puncte 100, din care 10 puncte din oficiu.  

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 
 
Rezultate se trimit prin e-mail (o listă editabilă cu numele fiecărui participant și 

punctajul obținut), la adresa de e-mail office@formidabilii.eu.  

Tabelul cu rezultate poate  fi descărcat apoi, cu semnatură, ștampilă și antet de 

pe www.formidabilii.eu.  

 

mailto:office@formidabilii.eu
http://www.formidabilii.eu/

