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CONCURSUL LERIS – EDIŢIA a IV-a 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ  CLASA A VI-A 
Barem de corectare şi notare 

SUBIECTUL I 
Partea I 
1) Elemente ale universului/cadrului poetic 

• prezentarea nuanţată a elementelor cadrului – 4p 
• identificarea parţială – 2p 
• simpla identificare a unor elemente – 1p 

2) Ssemnificaţia a două imagini artistice diferite 
• relevarea nuanţată a semnificaţiei imaginilor artistice – 4p 
• rezolvarea parţială a cerinţei – 2p 
• încercarea de relevare a semnificaţiilor imaginilor artistice – 1p 

3) Atitudinea eului liric 
• surprinderea nuanţată a atitudinii eului liric, cu argumente din textul citat – 4p 
• precizarea atitudinii cu argumentare parţială – 2p 
• încercarea de precizare a atitudinii fără argumentare – 1p 

Partea a II-a 
1) Evidenţierea unui cadru care să includă o imagine din textul citat 

• descrierea detaliată şi expresivă şi integrarea adecvată a unei imagini din text – 6p 
• rezolvarea parţială a cerinţei – 3p 
• descrierea banală şi inexpresivă şi integrarea inadecvată a unei imagini din text – 1p 

2) Îmbinarea a două moduri de expunere 
• îmbinarea echilibrată a două moduri de expunere – 6p 
• simpla prezenţă a unor elemente specifice unor moduri de expunere – 3p 
• prezenţa unui singur mod de expunere – 1p 

3) Adecvarea conţinutului la titlul dat 
• adecvarea nuanţată, expresivă – 6p 
• adecvarea parţială – 3p 
• simpla referire la titlu – 1p 

4) Folosirea adecvată a trei figuri de stil studiate 
• integrarea adecvată a figurilor de stil – 6p 
• integrarea parţială – 3p 
• exemplificarea banală – 1p 

Pentru redactarea celor două compuneri:unitatea compoziţiei – 3 puncte, registrul de comunicare, stilul şi vocabularul 
adecvate conţinutului – 3 puncte, originalitatea ideilor – 3 puncte, ortografia – 3 puncte, punctuaţia – 2 puncte. 
SUBIECTUL al II-lea. Exemple de răspuns 
1) diftongi – ploaia, pieliţele, foaie; hiat – creaţie, coaliţie ……………………………………2x1p=2p; 2x1p=2p 
2) închis – 6 litere, 5 sunete; ceară – 5 litere, 4 sunete; ………………………………………..2x2p=4p 
3) Ea este înaltă şi subţire. (zveltă, suplă)………………………………………………………2x2p=4p 

S-a aşezat un strat subţire de zăpadă. (fin) 
A răspuns cu un glas subţire. (piţigăiat, ascuţit) 

4) ,,-nnoptării”; ,,stins”; ………………………………………………………………………..2x2p=4p 
5) Încet – adverb în text; 

L-am cunoscut după mersul încet şi legănat. (adjectiv) 
a – articol posesiv genitival; verb auxiliar;  
A, uitasem acest amănunt! (intejecţie) 
Miroase a lăcrămioare. (prepoziţie) …………………………………………………………2x2p=4p 

6) ,,a pune în lumină”, ,,a face lumină”, ,,a îndrăgi ca lumina ochilor”, ,,a vedea lumina zilei”, ,,a ieşi la lumină”, ,,limpede 
ca lumina zilei”, ,,a pune într-o lumină bună”; ………………………………………………..4x1p=4p 

7) o – articol nehotărât; afară – adverb de loc; senina – adjectiv propriu-zis; verde – substantiv comun; 
                                                                                                                                               4x1p=4p 

8) lumina – subiect simplu; de nori – atribut substantival prepoziţional; te – complement direct; 
                                                                                                                                               4x1p=4p 

9) E greu de crezut. (subiect) 
Aceste lucruri nu sunt de crezut. (nume predicativ) 
Nu găsesc prea multe lucruri de crezut. (atribut verbal) 
Se săturase de crezut în iluzii. (complement indirect) ………………………………………4x1p=4p 

10) Binecuvântarea se lăsa peste lume ca o ploaie de aprilie. 
Speranţele îi alinau sufletul asemeni unei ploi de aprilie. …………………………………...4p 

Din oficiu – 10 puncte 


