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ANEXA 3 

 

STRUCTURA SUBIECTELOR PENTRU OLIMPIADA DE LIMBA ROMÂNĂ 

 

În conformitate cu prevederile din Metodologia concursurilor de limba si literatura română pentru 

elevii din gimnaziu si liceu, la toate etapele locale (şcolară şi zonală), concursul are o singură probă, care 

constă în elaborarea unei lucrări scrise individuale (având două subiecte, la alegere) în care se va face o 

abordare comparativă, pornind de la două texte literare (fragmente de roman, poezii, acte dramatice) pe care 

fiecare participant le va primi pe suport de hârtie; proba include un timp destinat lecturii critice a textelor 

(30 min.) și un timp distinct (90 min. – pentru elevii claselor a V-a – a VIII-a și de 150 de minute pentru elevii 

din clasele a IX- a XII-a) destinat elaborării lucrării. 

 Prin elaborarea lucrării de concurs la oricare dintre etapele olimpiadei de limbă, comunicare şi 

literatură română, elevul va trebui să facă dovada competenţelor dobândite atât prin educaţie formală cât 

şi informală, corelate cu anumite conţinuturi parcurse în anii de studiu anteriori, până la nivelul anului 

de studiu pentru care concurează.  

 

Subiectele vor evalua competenţele concurenţilor în domeniile: lectură, practica raţională și 

funcţională a limbii și elemente de construcţie a comunicării și vor fi structurate ca atare.  

Punctajul acordat va respecta următorul algoritm:  

a. Lectura – 80 de puncte:  

I. Înțelegerea textului – 16 puncte:  

1. 4 puncte  

2. 12 puncte  

II. Scriere despre textul literar – 25 de puncte  

III. Scriere imaginativă – 25 de puncte  

Redactare pentru răspunsurile de la punctele II și III – 14 puncte  

b. Practica raţională și funcţională a limbii – 10 puncte  

1. 4 puncte  

2. 6 puncte  

c. Elemente de construcţie a comunicării – 20 de puncte  

1. 6 puncte  

2. 6 puncte  

3. 8 puncte  

Se acordă 10 puncte din oficiu  

Total – 120 de puncte 

 

Pe structura propusă, la fiecare etapă a olimpiadei se vor construi subiecte pentru fiecare clasă (a 

V-a – a XII-a), cu respectarea programei specifice și formulând itemii în conformitate cu profilul 

competenţelor elevilor.  

 

Subiectul va cuprinde fie TEXT INTEGRAL, fie FRAGMENT DE TEXT cu următoarele dimensiuni:  

- 500 - 600 de cuvinte pentru clasele a V-a – a VI-a;  

- 800 - 900 de cuvinte pentru clasele a VII-a – a X-a;  

-1500 - 2000 de cuvinte pentru clasele a XI-a - a XII-a.  

Textele pot aparţine oricăruia dintre genurile: liric, epic sau dramatic. Obligatoriu, ambele 

texte/fragmente propuse spre ABORDARE COMPARATIVĂ vor aparține aceluiași gen literar. 

 

 


