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ANEXA 2 

PROGRAMA 

PENTRU OLIMPIADA  DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ 

„Ionel Teodoreanu” şi „George Călinescu” 

 

 

Concurenții trebuie să dovedească nivelul competențelor specifice disciplinei privind comunicarea în 

scris.  

 

Clasele V – VIII  

 

1. Receptarea mesajului scris, din texte literare si nonliterare, în scopuri diverse:  

 

 receptare de text literar/nonliterar, pornind de la cerințe date;  

 cunoașterea modurilor de expunere (narațiune, descriere, dialog, monolog);  

 identificarea structurilor compoziționale în textele lirice, epice și dramatice (subiectul operei 

literare; procedee de expresivitate artistică; sensul propriu si sensul figurat al cuvintelor într-un 

context dat; elemente de versificație; caracteristicile genurilor epic, liric și dramatic în texte la prima 

vedere);  

 receptarea textului literar (popular și cult – aparținând genurilor studiate);  

 receptarea textului nonliterar (texte publicitare, articolul de ziar/ de revistă, știrea);  

 operarea conștientă cu elementele de vocabular, morfosintaxă, ortografie si punctuație în 

comunicarea scrisă (fonetică; vocabular; părțile de vorbire flexibile și neflexibile; relații și funcții 

sintactice; elemente de sintaxă a propoziției si a frazei; probleme de acord; tipuri de propoziții);  

 identificarea valorii expresive a elementelor de vocabular, morfosintaxă, ortografie și punctuație;  

 valori expresive ale nivelurilor limbii (fonetic, lexical si morfosintactic) în textul la prima vedere; 

 elemente de limbă și de stil în textul literar;  

 versificația;  

 identificarea valorilor etice și culturale într-un text la prima vedere (texte literare/ nonliterare) și 

exprimarea propriei atitudini față de acestea.  

 

2. Utilizarea corectă si adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de 

realizare, cu scopuri diverse:  

 

 redactarea de text, cu scopuri și destinații diverse;  

 aplicarea elementelor de redactare a unor compuneri scurte pe o anumită temă/ urmărind punctele 

de sprijin date sau după un plan conceput de elev;  

 respectarea părților componente ale unei compuneri;  

 structurarea detaliilor în jurul ideii principale;  

 redactarea unor texte reflexive și imaginative (compuneri narative/descriptive care presupun 

exprimarea propriilor sentimente; evidențierea unor trăsături ale unui obiect - peisaj, persoană - 

într-o descriere/ într-un portret);  

 redactarea unor compuneri având ca suport texte literare la prima vedere;  

 prezentarea opiniei personale asupra unor secvențe din texte/ texte integrale la prima vedere, pe 

baza unor cerințe date sau prin exprimarea argumentată a opiniei personale privind structura 

textului, semnificațiile mesajului din fragmentul dat; exprimarea argumentată a unei opinii 

personale privind mesajul și construcția unui text la prima vedere ;  

 folosirea corectă a semnelor ortografice și de punctuație; 

 scrierea îngrijită, lizibilă și corectă. 
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Clasele a IX-a – a XII-a  

 

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române:  

 

 utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare şi a formelor exprimării scrise compatibile cu situația 

de comunicare în elaborarea unor texte diverse;  

 identificarea particularităților şi a funcțiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de 

mesaje/ texte;  

 receptarea adecvată a sensului / sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de text; 

 utilizarea adecvată a achizițiilor lingvistice în producerea şi în receptarea diverselor tipuri de text, 

cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului.  

 

2. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare, a modalităților de analiză 

tematică, structurală şi stilistică în receptarea textelor literare:  

 

 identificarea temei şi a modului de reflectare a acesteia în texte la prima vedere; 

 identificarea şi analiza principalelor componente de structură, de compoziție şi de limbaj specifice 

textului narativ;  

 identificarea şi analiza principalelor componente de structură şi de limbaj specifice textului 

dramatic; 

 identificarea şi analiza elementelor de compoziție şi de limbaj în textul poetic;  

 compararea unor viziuni despre lume, despre condiția umană sau despre artă reflectate în texte 

literare aparținând atât literaturii române, cât și literaturii universale;  

 interpretarea textelor la prima vedere prin prisma propriilor valori şi a propriei experiențe de 

lectură; 

 punerea în context a textelor date prin raportare la epocă sau la curente culturale/ literare;  

 identificarea şi explicarea relaţiilor dintre opere literare şi contextul cultural în care au apărut 

acestea;  

 construirea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc, prin integrarea şi 

relaţionarea cunoştinţelor asimilate.  

 

3. Argumentarea în scris a unor opinii  

 

 identificarea structurilor argumentative în texte literare la prima vedere; 

 argumentarea unui punct de vedere privind textele literare la prima vedere;  

 compararea şi evaluarea unor argumente diferite, pentru formularea unor judecăți proprii asupra 

valorii etice, estetice și culturale a textelor literare. 

 

 

PRECIZARE 

 

Pentru clasele V-VIII, la etapa zonală, se vor lua în considerare conținuturile planificate  până la 

săptămâna 20 – 24 decembrie 2010.  


