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Concursul LERIS  - Ediţia a IV-a 
Limba şi literatura română – clasa a V-a 

5 aprilie 2008 
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

SUBIECTUL I 
Partea I 
1) Elementele cadrului descris 

• Prezentarea elementelor cadrului descris, evidenţiind relaţia vis-realitate şi atitudinea faţă de peisaj. (4 
puncte) 

• Identificarea unor elemente şi evidenţierea vagă a relaţiei vis-realitate, respectiv, a atitudinii faţă de 
peisaj. (2 puncte) 

• Identificarea unor elemente fără evidenţierea relaţiei vis-realitate, respectiv, a atitudinii faţă de peisaj. 
(1 puncte) 

2) Semnificaţia a două imagini artistice 
• Relevarea nuanţată a semnificaţiei imaginilor artistice (4 puncte) 
• Rezolvarea parţială a cerinţei (2 puncte) 
• Încercarea de relevare a semnificaţiilor imaginilor artistice (1 puncte) 

3) Valorificarea a două figuri diferite 
• Identificare şi interpretarea a două figuri de stil diferite (4 puncte) 
• Identificarea şi interpretarea unei singure figuri de stil (2 puncte) 
• Identificarea unor figuri de stil, fără interpretare (1 puncte) 

Partea a II-a 
1) Îmbinarea a două moduri de expunere 

• Îmbinarea armonioasă a modurilor de expunere (6 puncte) 
• Rezolvarea parţială a cerinţei (3 puncte) 
• Prezenţa unui singur mod de expunere (1 puncte) 

2) Integrarea adecvată a începutului şi propunerea titlului sugestiv 
• Relaţionare expresivă, logică, nuanţată şi titlu sugestiv (3+3 puncte) 
• Adecvarea parţială şi titlu comun (2+2 puncte) 
• Simpla alăturare a începutului şi titlu irelevant (1+1 puncte) 

3) Înlănţuirea logică a ideilor 
• Construcţie expresivă, logică, nuanţată (6 puncte) 
• Construcţie logică, dar lipsită de expresivitate (3 puncte) 
• Absenţa unei structuri logice (1 puncte) 

4) Folosirea adecvată a trei figuri de stil diferite 
• Integrarea adecvată a celor trei figuri de stil (6 puncte) 
• Integrarea adecvată a uneia sau două figuri de stil (2-4 puncte) 
• Exemplificarea banală (1 puncte) 
Pentru redactarea celor două compuneri se acordă 14 puncte: unitatea compoziţiei – 3 puncte, registrul de 

comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 3 puncte, originalitatea ideilor – 3 puncte, ortografia – 
3 puncte, punctuaţia – 2 puncte.  


