
CONCURSUL LERIS  - Ediţia a VIII-a 
Limba şi literatura român ă, 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) Semnificaţia 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) frânghiile – 10 litere, 9 sunete;  fulgere – 7 litere, 7 sunete..............................................................2x1p=2p; 2x1p=2p 
2) Rostirea împreună a două cuvinte, evitarea hiatului, elidarea vocalei î, menţinerea ritmului şi a măsurii . ………..4p 
3) Pe un braţ al fluviului navigau câteva ambarcaţiuni uşoare.(ramificaţie) 
Copiii au adunat un braţ de flori de câmp.(mănunchi).........................................................................................2x2p=4p 
4) conversiune: mele, mei, fluturat etc.; compunere:niciodată …........................................................................2x2p=4p 
5) Acesta – în text este adjectiv demonstrativ de apropiere; grav – în text este adjectiv 
Acesta ne încântă în fiecare dimineaţă. (pronume demonstrativ) 
Păşea grav în liniştea culoarului întunecat. (adverb) ….......................................................................................2x2p=4p 
6) ,,a vedea stele verzi”, “câte-n lună şi-n stele”..................................................................................................4x1p=4p 
7) şi- pronume reflexiv, între- prepoziţie, mele- adjectiv pronominal posesiv, fluturat- adjectiv provenit din participiu 

4x1p=4p 
8) lăsaţi- predicat verbal, vântul- subiect, liberul- atribut adjectival, niciodată- complement circumstanţial de timp 

4x1p=4p 
9)Verdele naturii se datoreză ploii (complement indirect) 
 Bucuriile sunt asemenea unei ploi de vară(nume predicativ) 
 Viaţa mă binecuvântează asemenea unei ploi………………………………………………………………….4x1p=4p  
10)Petalele florii sărutate de rouă se răsfăţau în lumina dimineţii. …………………………………………………...4p 
 
Din oficiu – 10 puncte 


