
CONCURSUL LERIS  - Ediţia a VII-a
Limba şi literatura română, clasa a V-a

Barem de notare
Partea I.

1. Elementele cadrului descris:

• Prezentarea elementelor cadrului descris evidenţiind atitudinea faţă de peisaj (4 puncte)

• Identificarea unor elemente şi evidenţierea vagă a atitudinii faţă de peisaj (2 puncte)

• Identificarea unor elemente fără evidenţierea atitudinii faţă de peisaj (1 punct)

2. Semnificaţia a două imagini artistice:

• Relevarea nuanţată a semnificaţiei imaginilor artistice (4 puncte)

• Rezolvarea parţială a cerinţei (2 puncte)

• Încercarea de a exprima semnificaţiile imaginilor artistice (1 punct)

3. Valorificarea a două figuri diferite:

• Identificarea 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 punct)
Partea a II-a
1) Îmbinarea a două moduri de expunere:

• Îmbinarea armonioasă a două moduri de expunere (6 puncte)

• Rezolvarea parţială a cerinţei (3 puncte)

• Folosirea unui singur mod de expunere (1 punct)
2) Integrarea adecvată a fragmentului şi propunerea unui titlu sugestiv:

• Relaţionare expresivă, logică, nuanţată şi titlu sugestiv (3+3 puncte)

• Adecvarea parţială şi titlul comun al compunerii (2+2 puncte)

• Integrarea stângace a fragmentului şi titlul irelevant (1+1 puncte)
3) Înlănţuirea logică a ideilor:

• Construcţie expresivă, logică, nuanţată (6 puncte)

• Construcţie logică dar lipsită de expresivitate (3 puncte)

• Absenţa logicii în exprimare (1 punct)`
4) Folosirea adecvată a trei figuri de stil diferite:

• Integrarea adecvată a celor trei figuri de stil (6 puncte)

• Integrarea adecvată a două figuri de stil (3 puncte)

• Exemple banale; limbaj comun (1 punct)
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.
Partea a III-a
Exemple de răspuns:

1) diftongi: noastre, lumea; hiat: a coagula, creaţie (1+1+1+1 puncte)
2) cerdacul :  8 litere,  8 sunete.  prelungea :  9 litere,  8 sunete.  glasuri:  7 litere,  6 sunete.  Prichindel:  10 litere,  9 sunete. 

(1+1+1+1 puncte)
3) Cuvinte derivate cu prefix: înfloreau, îmbălsămau. Cuvinte derivate cu sufix: licăritoare, umbrare (1+1+1+1 puncte)
4) sprijineau = rezemau; înviorate= împrospătate; îmbălsămau= înmiresmau; să se întrupeze= să se materializeze. (1+1+1+1 

puncte)
5) zi de zi, zi şi noapte, a da bună ziua, etc  (2+2 puncte)
6) seară = substantiv comun, (ar) fi (aruncat) = verb auxiliar, apoi = adverb, tăcut = adjectiv provenit din participiu (1+1+1+1 

puncte)
7) înfloreau = indicativ, să cânte = conjunctiv, ar fi aruncat = condiţional optativ, strângând  = gerunziu. (1+1+1+1 puncte)
8) dulci = nominativ, de vară = acuzativ, lor = genitiv, sute= nominativ (1+1+1+1 puncte)
9) Stelele erau licăritoare (nume predicativ).  Se auzea o cântare minunată. (subiect) (2+2 puncte)
10) Stâlpi albi îi sprijineau bătrîna streşină plină de cuiburi. (4 puncte)


