Testarea LERIS - 2022
Limba şi literatura română
Barem de corectare și notare
Subiect
I – 50p.

Cerința
A
1
2

3

Sugestie de răspuns
Răspuns corect: b) în cochilia unui nor suspendat.
Enunțul
Corect
Norul îi ține loc melcului de mamă și
X
de tată.
Un liliac cu cochilie îi aducea câte o
X
frunză de salată.
În visul melcului, timpul se desfășura
la fel ca pe pământ.
Melcului îi era foame mereu.
Melcul crede că niciun vis nu ne poate
ține în viață.
Sugestie de răspuns:

Incorect

Punctaj
5p.
5p.

X
X
X
10p./8p./5p.

Consider/cred că tocmai existența unui vis face viața mai
frumoasă. Să-ți dorești ceva cu pasiune înseamnă să dai
importanță prezentului și să urmărești cu perseverență împlinirea
acestei dorințe. Etapele parcurse, efortul depus, ezitările,
motivațiile, toate acestea dau vieții un farmec aparte și o scot din
monotonie.

B

1

Răspuns corect, motivat și nuanţat, fără erori de exprimare şi
scriere – 10 puncte; răspuns corect, nenuanţat, fără erori de
exprimare şi scriere – 8 puncte; încercare de răspuns, cu erori
de formulare şi scriere – 5 puncte
Răspuns corect:

10p. (4x2,5p.)

2

Mi-e greu să cred că poți trăi fără un vis.
Am aflat ce-l pasionează pe el.
De cât timp ai nevoie ca să termini desenul?
Am avut onoarea de a-l cunoaște pe rege.
Răspuns corect:

10p. (4x2,5p.)

3

înfipte - adjectiv;
albastrul – substantiv comun;
duceam - verb;
tine - pronume personal.
Sugestie de răspuns:
Înmiresmate ploi alintă grădina înflorită.
Aceste ploi de vară vor aduce curcubeul.
2 p. – adecvarea conţinutului la cerinţă (propoziţie, nu frază,
despre farmecul naturii);
2 p. – respectarea numărului de părţi de propoziţie indicat;
3 p. – substantivul ploi este subiect;
2 p. – păstrarea formei substantivului dat;
1 p. - logica propoziţiei.

10p.

II. – 30p.

Redactarea compunerii având în vedere reperele date:
- adecvarea conținutului la cerință (întâmplare petrecută în
timpul călătoriei);
- valorificarea elementelor specifice narațiunii (indicarea
locului și a timpului, relatarea întâmplării, respectând
succesiunea logică a evenimentelor; implicarea în acțiune a
personajelor indicate;utilizarea și îmbinarea corectă a timpurilor
verbale);
- integrarea logică a naraţiunii şi a dialogului, care să conțină 4
replici;
- organizarea coerentă a conținutului (introducere, cuprins,
încheiere);
- vocabularul nuanțat, adecvat conținutului; exprimarea clară;
- alegerea unui titlu potrivit;
- originalitatea ideilor;
- respectarea numărului minim de rânduri.

REDACTAREA ÎNTREGII LUCRĂRI:
- respectarea normelor de ortografie;
- respectarea normelor de punctuaţie;
- lizibilitatea și așezarea în pagină.
OFICIU
TOTAL

5p./3p.

10p./7p./5p.
4p./2p.
3p/2p./1p.
4p./2p.
1p.
1p.
2p.
3p.
3p.
2p.+2p. = 4p.
10p.
100p

