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ROMÂNIA 

 
 OLIMPIADA DE LIMB Ă, COMUNICARE ŞI LITERATURA ROMÂN Ă  

 „IONEL TEODOREANU”  
 etapa jude Ńeană, 9 ianuarie 2010 

 clasa a V-a 
 - şcoli cu predare în limba român ă -  

 
Timpul destinat lecturii critice a textelor - 30 mi nute  
Timpul destinat redact ării r ăspunsurilor - 90 minute 

Total : 120 de minute 
Fiecare concurent poate gestiona timpul total afect at probei, în func ție de ritmul 

individual de lucru. 
 

Subiect elaborat în cadrul grupului de lucru 
Citeşte cu aten Ńie textele de mai jos: 
A. 
     E teribilă Casa bunicilor! 
     Uf! De câte ori trebuie să se ducă la bunici cu părinŃii, copiii se uită chiorâş unul la altul, 
strâmbă din buze, dau din cap şi sunt cu zmeele descătuşate de vânturi şi arestate în dulap, cu 
cozile înfăşurate, sfoara depănată şi zbârnâietoarea mută. Hainele trebuie să fie curate şi dulci la 
pipăit, unghiile tăiate, părul pieptănat – dar nu cu mâinile –, hainele periate, ghetele lustruite. 
   — Să nu vorbiŃi tare şi neîntrebaŃi, să nu râdeŃi prosteşte, să nu puneŃi mâna pe lucruri; să nu v-
atingeŃi de pisici, să nu faceŃi  obrăznicii… 
— Atunci ce să facem? 
—  Să fiŃi cuminŃi. 

   Să nu, să nu, să nu. Asta-i casa bunicilor: zidurile în care nepoŃii n-au voie să fie copii. E mai 
rău decât la biserică. Acolo măcar e lume multă, mare şi cam surdă, iar copiii-printre babe şi 
moşnegi-sunt ca în pădurea veche: îşi fac semne şi râd pe furiş şi înfundate. Dar bunicii sunt doi, 
fiecare în câte un fotoliu; părinŃii doi, fiecare pe un scaun; iar copiii prizonieri  între ochii bunicilor 
şi ochii părinŃilor. […] 
    Bunicul a fost procuror general, adică generalul procurorilor. 
    Tata spune: 
 — Nimeni nu crâcnea în faŃa tatei. 
 — Stăteau toŃi smirnă? 
 — ToŃi. 
 — Chiar şi mata? 
 — Chiar şi eu. 
 — Teribil! 
 — Şi bunica? urmează logic glasul inocent. 
      Tata vrea să se încrunte, dar zâmbeşte cu ochii mici. 
   — Mama? Se întrebă el. Straşnică femeie! 
   Râde şi nu mai spune nimic. 
   Aşa e tata: când nu vrea să spună ceva, îi vine să râdă. Cu mama râde des. Mama se supără, 
şi tata, tata parcă e copilul mamei, ca şi ceilalŃi. 
                                                                                              (Ionel Teodoreanu, În casa bunicilor) 
 
B. 
  M-a apucat un dor de frunze, în suflet şi peste tot, că nu mai pot. Hai să căutăm una, că e vânt 
şi că e ceaŃă. Care o găseşte primul, o să aibă noroc în viaŃă. 
    Ştiam că frunzele astea toate sunt nişte obraznice şi jumătate. Cel puŃin măturătorii de stradă, 
doamne, să nu le vadă.  
     Odată, unul s-a suit într-un castan pe o frânghie de viŃă şi a pus în vârful fiecărei ramuri o 
piuliŃă. Să se oprească toate frunzele în interiorul copacului, ca într-un tub, şi să nu răsară decât 
când o da el drumul la şurub.  
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     Dar chiar şi aşa, până a doua zi dimineaŃa pomul înflorise cu verdeaŃă. Ba mai căzuseră şi pe 
jos, ca în marile păduri, cinci coşuri de muguri şi firimituri.  
Că pământul acesta e atât de gras, încât prinzi rădăcini sub pas. Dacă oamenii nu s-ar mişca 
mereu, singuri ori în perechi, s-ar pomeni şi ei cu muşchi şi licheni pe frunte şi pe urechi.  
    Însă în fiecare toamnă, e adevărat, se întâmplă ca acum, ceva neaşteptat. Hai în pădure, n-au 
de unde afla părinŃii, să dezlegăm nodul misterului  cu dinŃii.  
    VedeŃi, acum totul e pustiu, asta nu e pădurea de astă-vară pe care o ştiu. Nicio frunză, numai 
câte un cuib se mai vede, dar din el nu poŃi cânta foaie verde. Cică, dacă rupi o frunză de pe ram, 
pică toate. E ca atunci când spargi un geam.  
                                                                                          (Marin Sorescu, Unde fugim de-acasă?) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ALEGE una dintr e cele dou ă variante de subiect propuse mai jos şi răspunde corect tuturor cerin Ńelor 
formulate în sarcinile de lucru, în variata aleas ă.  

Aten Ńie! NU AI VOIE SĂ REZOLVI AMBELE SUBIECTE!  
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VARIANTA I 
A. LECTURA (80 de puncte) 

 
I. ÎnŃelegerea textului ( 16 puncte) 
1. Transcrie, din textele-suport, două imagini care evocă spaŃiul copilăriei.          4 puncte  
2. Numeşte două caracteristici ale vârstei copilăriei, pe care le-ai identificat în textele-
suport şi prezintă, într-un text de 4-5 rânduri, importanŃa lor în viaŃa personajului copilul . 
                                                                                                                            12 puncte 
 
II. Scrierea despre testul literar (25 de puncte) 
Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să prezinŃi particularităŃile unei opere 

literare, utilizând, pentru exemplificare, exemple din textele-suport. 
 
III. Scrierea imaginativ ă (25 de puncte)  
Redactează o compunere narativă, de 20-25 de rânduri, cu titlul Dor de frunze, în care să 

foloseşti personificarea şi să valorifici mesajul fiecăruia dintre textele suport, În compunerea ta, 
vei utiliza şi următoarele secvenŃe din textele A şi B: prizonieri între ochii păriniŃilor şi ochii 
bunicilor, frunzele astea toate sunt nişte obraznice şi jumătate, pomul înfloreşte cu verdeaŃă, 
pădurea veche. 

Pentru a obŃine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere: 
• respectarea relaŃiei dintre titlu şi conŃinutul compunerii; 
• utilizarea naraŃiunii, ca mod de expunere dominant; 
• introducerea, în compunere, a celor patru secvenŃe indicate; 
• viziune originală asupra temei propuse. 

 
Redactare : pentru ambele compuneri – II şi III vei primi 14 puncte  repartizate astfel: 

unitatea compoziŃiei – 2 puncte .; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul – 3 puncte .; 
coerenŃa textului – 2 puncte. ; ortografie – 3 puncte . (0-1 greşeli-3 p.; 2-3 greşeli-2 p.; 4 greşeli-1 
p.; peste 4 greşeli-0 p.); punctuaŃia şi aşezarea în pagină – 2 puncte; creativitate şi originalitate – 
2 puncte. 

 
B. PRACTICA RA łIONALĂ ŞI FUNCłIONALĂ A LIMBII (10 puncte) 

1. Formulează două întrebări esenŃiale pentru vârsta copilăriei, pe care Ńi le-a sugerat lectura 
textelor-suport.                                                                                                              4 puncte  
2. Într-o compunere liberă de 4-6 rânduri, răspunde întrebării din titlul celui de-al doilea text 
propus: Unde fugim de-acasă?                  6 puncte                                                                                                              
 

C. ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII (20 de pun cte) 
1. Notează trei derivate ale substantivului pădure, diferite ca părŃi de vorbire.            6 puncte  
2. Alcătuieşte trei enunŃuri, în care substantivul pădure să aibă trei funcŃii sintactice diferite.  
6 puncte                                                                                                                             
3. Alcătuieşte două propoziŃii afirmative şi două propoziŃii negative cu sinonimele potrivite 
pentru sensul cuvintelor subliniate foaie şi veche.                                                    8 puncte  

 
 

NOTĂ!  Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
Total : 120 de puncte 
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VARIANTA a II-a 
 

A. LECTURA (80 de puncte) 
I. ÎnŃelegerea textului ( 16 puncte) 
1. Precizează modul de expunere comun textelor A şi B.                                   4 puncte  
2. Alcătuieşte câte un enunŃ în care substantivul vânt să intre în structura unei imagini 

vizuale, respectiv în structura unei imagini auditive.              12 puncte   
                             

            II. Scrierea despre textul literar (25 de puncte) 
 Redactează o compunere de 10-12 rânduri, în care să explici legătura dintre imaginea 
toamnei şi vârsta fiinŃei umane, având ca suport cele două fragmente prezentate. 
 
III. Scriere imaginativ ă (25 de puncte) 
Redactează o compunere narativă de 20-25 de rânduri, prin care să continui fragmentul 

din opera literară Unde fugim de acasă de Marin Sorescu, pornind de la asemănarea 
bunicilor cu pădurea veche. 

Pentru a obŃine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere: 
- formularea unui titlu sugestiv; 
- respectarea relaŃiei dintre titlu şi conŃinutul compunerii; 
- utilizarea naraŃiunii ca mod de expunere dominant; 
- crearea de imagini artistice sugestive pentru stările sufleteşti exprimate. 

 
Redactare : pentru ambele compuneri – II şi III vei primi 14 puncte  repartizate astfel: 

unitatea compoziŃiei – 2 puncte .; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul – 3 puncte .; 
coerenŃa textului – 2 puncte. ; ortografie – 3 puncte . (0-1 greşeli-3 p.; 2-3 greşeli-2 p.; 4 greşeli-1 
p.; peste 4 greşeli-0 p.); punctuaŃia şi aşezarea în pagină – 2 puncte; creativitate şi originalitate – 
2 puncte. 

 
B. PRACTICA RA łIONALĂ ŞI FUNCłIONALĂ A LIMBII (10 puncte) 

1. Formulează două întrebări esenŃiale pentru vârsta copilăriei, pe care Ńi le-a sugerat lectura 
textelor-suport.                    4 puncte                                                                     
2. Într-o compunere liberă de 4-6 rânduri, răspunde întrebării din titlul celui de-al doilea text 
propus: Unde fugim de-acasă?                    6 puncte    
                                                                                                         

C. ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII (20 de pun cte) 
1. Selectează, din fiecare fragment propus, câte trei cuvine derivate.                       6 puncte  
2. Construieşte două enunŃuri în care substantivul copaci să aibă funcŃii sintactice diferite.                                                                                                                    

6 puncte  
3. Precizează valoarea verbului a fi  din enunŃul: E teribilă casa bunicilor! şi construieşte 

două enunŃuri în care acest verb să aibă valori diferite faŃă de cea identificată în enunŃ. 
Precizează-le!                                                                                                 8 pun cte  
 

NOTĂ!  Se acord ă 10 puncte din oficiu.  
Total : 120 de puncte 
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 OLIMPIADA DE LIMB Ă, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ 

  „IONEL TEODOREANU” 
 etapa jude Ńeană, 9 ianuarie 2009 

 clasa a VI-a 
 - țcoli cu predare în limba român ă -  

- timpul destinat lecturii critice a textelor (30 minute)  
- timpul destinat redact ării r ăspunsurilor  (90 minute ) 

Total : 120 de minute 
Subiect elaborat în cadrul grupului de lucru 

Citeşte cu aten Ńie textele de mai jos (A şi B): 
A. 

,,Eu cu Dumitru însă o duceam într-un cântec, strângând viorele şi toporaşi de pe lângă 
plai, şi mergeam tot zburdând şi hârjonindu-ne, de parcă nu eram noi râioşii din Broşteni, care 
făcusem atâta bucurie la casa Irinucăi. Şi mergând noi tot aşa, cam pe la amiază, deodată s-a 
schimbat vremea cea frumoasă într-o vijelie cumplită, să răstoarne brazii la pământ, nu altăceva! 
Pesemne baba Dochia nu-şi lepădase toate cojoacele. Începe a bura, apoi o întoarce în lapoviŃă, 
pe urmă o dă în frig şi ninsoare cumsecade şi, într-un buc, ne astupă drumul de nu ştiai încotro 
să mergi. Şi tot ninsoare şi pâclă până la pǎmânt, de nu se vedea om pe om alǎture fiind. […] 
            Şi ne coborâm noi, şi ne tot coborâm, cu mare greutate, pe nişte povârnişuri primejdioase, 
şi ne încurcăm printre ciritei de brad, şi caii lunecau şi se duceau de-a rostogolul, şi eu cu 
Dumitru mergeam zgribuliŃi şi plângeam în pumni de frig; şi plăieşii numai icneau şi-şi muşcau 
buzele de necaz; şi omătul se pusese pe une- locuri până la brâu, şi începuse a înnopta când am 
ajuns într-o fundătură de munŃi, unde se auzea răsunând glasul unui pârăuaş ce venea, ca şi noi, 
din deal în vale, prăvălindu-se şi izbindu-se de cele stânci fără voinŃa sa... Numai atâta, că el a 
trecut mai departe în drumul său, iar noi am stat pe loc şi am pus-o de mămăligă, fără apă. […] 
După ce ne-am pus bine-rău gura la cale, ne-am covrigit împrejurul focului; şi deasupra ninsoare, 
dedesubt udeală; pe-o parte îngheŃai, pe una te frigeai, ca la vremea şi locul acela.” 

(Ion Creangǎ – Amintiri din copilǎrie) 
B.  

,,Erau doi bǎieŃi numai de-o şchioapǎ, cu nişte cuşme mari pânǎ peste ochi şi înfǎşuraŃi 
în sumane cu mânicile lungi.[…] 

Amurgul punea o umbrǎ albǎstrie pe neclintitele întinderi de omǎt. Şi ei mergeau greu; 
acuma sfârşiserǎ vorba şi nu îndrǎzneau parcǎ sǎ se mai uite unul la altul. ClopoŃelul stelei suna 
din când în când deasupra lor. Ei ridicau capetele şi se uitau pe marginile cǎciulilor, în zare. Nu 
se vedea nimic. De abia se apropiau de Siret. În oglinda mare a râului începeau sǎ tremure 
luminile stelelor de sus. Şi era o linişte adâncǎ, parcǎ împietrise lunca neagrǎ pe lângǎ care se 
strecurau ei, coborând malul. Opincile fâşâiau aspru pe gheaŃǎ. Se apucarǎ înapoi de umeri, şi, 
încet, trecurǎ dincolo, pe podişul lucios, prin tǎcerea tainicǎ a înserǎrii.  

Dupǎ ce urcarǎ celǎlalt mal, rǎmaserǎ privind înainte. Satul nu se zǎrea. Se întoarserǎ 
unul spre altul. Buzele celui mic prinserǎ sǎ tremure. […] 

Merserǎ înainte prin lumina cenuşie a serii. Înaintea, în urma lor, pustiu de zǎpadǎ; frigul 
creştea şi zǎpada scrâşnea ascuŃit sub opinci. Din când în când se opreau o clipǎ, cu sufletele 
înfricoşate, cǎutau sǎ pǎtrundǎ umbra care-i împresura, nǎdǎjduiau sǎ prindǎ zgomote de viaŃǎ 
omeneascǎ. Se auzeau câteodatǎ, în rǎstimpurile acestea, croncǎniturile aspre ale cioarelor, 
amestecate cu Ńipetele aspre ale stǎncuŃelor, departe, cine ştie deasupra cǎrei lunci. Tresǎrirea 
aceasta de spaimǎ se potolea îndatǎ. În tǎcere, porneau, se cufundau tot mai tare în întunecime 
şi îşi Ńineau plânsul cu fǎlcile încleştate. Rǎzbǎteau prin noapte aşa – parcǎ fiorul singurǎtǎŃii le 
dǎdea putere. În capetele lor de copii, acolo, sub cuşmele de oaie, rǎsunau cântecele sfinte ale 
Naşterii Mântuitorului. Gândindu-se la ele, se gândeau şi la culcuşul cald, şi la aburul mâncǎrii 
din satul cǎtrǎ care porniserǎ […]; cu cântecele şi cu steaua lor se duceau sǎ umple de voie bunǎ 
inimile oamenilor şi mergeau, tremurând de frig şi scâncind prin noaptea de iarnǎ, şi clopoŃelul de 
deasupra capetelor lor tremura dulce.[…]” 

 (Mihail Sadoveanu – Vestitorii) 
 

 ALEGE una dintre cele dou ă variante de subiect propuse mai jos şi răspunde corect tuturor cerin Ńelor 
formulate în sarcinile de lucru, în variata aleas ă.  

Aten Ńie! NU AI VOIE SĂ REZOLVI AMBELE SUBIECTE!  
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VARIANTA I 

A. LECTURA (80 de puncte) 
I. ÎnŃelegerea textului - 16 puncte 
1. Precizează două aspecte comune ale celor două fragmente propuse, având în vedere că 

ambele conŃin tablouri din natură.                 4 puncte 
2. Explicǎ, într-un text de 6 rânduri, semnificaŃia secvenŃei:Amurgul punea o umbrǎ albǎstrie 

pe neclintitele întinderi de omǎt.                                                                          12 puncte   
                                                                         

II. Scriere despre textul literar - 25 de puncte 
Într-o compunere de 15 – 20 de rânduri, prezintă particularităŃile descrierii literare (tabloul), 
utilizând, pentru exemplificare, secvenŃe din ambele texte propuse.  

       În redactarea compunerii, vei avea în vedere: 
-evidenŃierea a cel puŃin două trăsături ale descrierii artistice evidente în textele date;   
-identificarea a cel puŃin două imagini artistice din fiecare text; 
-comentarea semnificaŃiei a două figuri de stil diferite,din fiecare text. 
 

III. Scriere imaginativ ă - 25 de puncte 
Alcătuieşte o compunere narativă, de cel puŃin  25 de rânduri, despre o întâmplare reală sau 
imaginară petrecută într-o iarnă, în care să utilizezi şi următoarele secvenŃe, extrase din 
textele propuse: ninsoare cumsecade, izvorând din întuneric , linişte adâncǎ, lumina cenuşie. 
Pentru a obŃine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere:  

- formularea unui titlu sugestiv; 
- respectarea relaŃiei dintre titlu şi conŃinutul compunerii; 
- utilizarea naraŃiunii, descrierii şi dialogului, ca moduri de expunere; 
- introducerea în compunere a tuturor structurilor indicate; 
- utilizarea în text a cel puŃin două figuri de stil învăŃate. 
 

Redactare pentru ambele compuneri (II şi III) - 14 puncte  
Cele 14 puncte se acordă pentru respectarea regulilor de ortografie şi punctuaŃie, aşezarea în 
pagină a textelor, utilizarea unui stil adecvat tipului de compunere indicat (scriere despre textul 
literar, scriere imaginativă). 
 
B. PRACTICA RA łIONALĂ ŞI FUNCłIONALĂ A LIMBII  (10 puncte) 
1. Explicǎ utilizarea liniei de pauză din enunŃul: Rǎzbǎteau prin noapte aşa – parcǎ fiorul 
singurǎtǎŃii le dǎdea putere.                                                                                               4 puncte           
2. Exprimă-Ńi opinia, într-un text de 4-6 rânduri, despre motivele pentru care cântecele sfinte ale 
Naşterii Mântuitorului, evocate în textul B, se asociază, în mintea personajelor, culcuşului cald şi 
aburului mâncǎrii din satul cǎtrǎ care porniserǎ.                                                              6 puncte   
 
C. ELEMENTE DE CONSTRUCłIE A COMUNICĂRII  (20 de puncte) 
1. Notează, din al doilea text, trei cuvinte din câmpul lexical al elementelor naturii.           6 puncte  

             2. Transcrie pe foaia de concurs, litera care marchează şirul ce conŃine numai cuvinte derivate:  
  a)  primejdioase, clopoŃei, fundǎturǎ; 
  b) îndrepta, neclintite, celǎlalt;  

 c) albǎstruie,încleştate, cumsecade.                                                                      6 puncte  
3. Precizează câte sunete şi câte litere conŃine fiecare din cuvintele următoare: duceam, 
întunecime,cântecele,mergeau.                       8 puncte  
                                                                                                                       

NOTĂ!  Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
Total punctaj: 120 de puncte 
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VARIANTA A II-A 
 
A. LECTURA (80 de puncte) 

I. ÎnŃelegerea textului - 16 puncte 
1. Precizează două aspecte comune ale celor două fragmente propuse, având în vedere că 

ambele conŃin tablouri din natură.                                        4 puncte  
2. Explicǎ, într-un text de cel puŃin 6 rânduri, valoarea expresivǎ a epitetelor din cele douǎ 

fragmente.                 12 puncte 
 

II. Scriere despre textul literar (25 de puncte) 
Într-o compunere de 15 – 20 de rânduri, prezintă particularităŃile descrierii literare (elemente 
de portret), utilizând, pentru exemplificare, secvenŃe din ambele texte propuse.  

       În redactarea compunerii, vei avea în vedere: 
-prezentarea a cel puŃin două trăsături ale descrierii artistice evidente în textele 
propuse;   
-identificarea a cel puŃin două imagini artistice din fiecare text; 
-comentarea valorii expresive a figurilor de stil utilizate în textele propuse. 

 
III. Scriere imaginativ ă (25 de puncte) 
Alcătuieşte o compunere narativă, de cel puŃin  25 de rânduri, despre o întâmplare reală sau 
imaginară petrecută într-o iarnă, în care să utilizezi şi următoarele secvenŃe, ne astupă 
drumul de nu ştiai încotro să mergi, fâşâiau aspru pe gheaŃǎ, se duceau sǎ umple de voie 
bunǎ inimile oamenilor extrase din textele propuse:  
Pentru a obŃine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere:  

- formularea unui titlu sugestiv; 
- respectarea relaŃiei dintre titlu şi conŃinutul compunerii; 
- utilizarea naraŃiunii, descrierii şi dialogului, ca moduri de expunere; 
- introducerea în compunere a tuturor structurilor indicate; 
- utilizarea în text a cel puŃin două figuri de stil învăŃate. 
 

     Redactare pentru ambele compuneri (II şi III) - 14 puncte 
     Cele 14 puncte se acordă pentru respectarea regulilor de ortografie şi punctuaŃie, aşezarea în 
pagină a textelor, utilizarea unui stil adecvat tipului de compunere indicat (scriere despre textul 
literar, scriere imaginativă). 
 
B. PRACTICA RA łIONALĂ ŞI FUNCłIONALĂ A LIMBII  (10 puncte) 
1. Explicǎ utilizarea liniei de pauză din enunŃul: Rǎzbǎteau prin noapte aşa – parcǎ fiorul 
singurǎtǎŃii le dǎdea putere.                                                                                               4 puncte           
2. Exprimă-Ńi opinia, într-un text de 4-6 rânduri, despre motivele pentru care cântecele sfinte ale 
Naşterii Mântuitorului, evocate în textul B, se asociază, în mintea personajelor, cu culcuşul cald şi 
cu aburul mâncǎrii din satul cǎtrǎ care porniserǎ.                                                  6 puncte   
 
C. ELEMENTE DE CONSTRUCłIE  A COMUNICĂRII  - 20 de puncte 
1. Notează, din primul text, trei cuvinte din câmpul lexical al iernii.                                   6 puncte  

            2. Transcrie pe foaia de concurs, litera care marchează şirul ce conŃine numai cuvinte derivate:  
 a) creştinesc,deodatǎ,nenumǎrate; 
 b) creştinesc, singurǎtate, clopoŃel; 
 c) subŃire, pǎtrunserǎ, lapoviŃǎ.                                                                          6 puncte  
3. Precizează modul verbelor subliniate din secvenŃa: În oglinda mare a râului începeau sǎ 
tremure luminile stelelor de sus. Şi era o linişte adâncǎ, parcǎ împietrise lunca neagrǎ pe lângǎ 
care se strecurau ei, coborând malul.                                                                              8 puncte           
                                                                                                           
                                                                                            Notă! Se acord ă 10 puncte din oficiu. 

Total punctaj: 120 de puncte 
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 OLIMPIADA DE LIMB Ă, COMUNICARE ŞI LITERATURA ROMÂN Ă  
 „G. CĂLINESCU”  

 etapa jude Ńeană, 9 ianuarie 2010 
 clasa a VII-a 

 - şcoli cu predare în limba român ă -  
 

Timpul destinat lecturii critice a textelor - 30 mi nute  
Timpul destinat redact ării r ăspunsurilor - 90 minute 

Total : 120 de minute 
Fiecare concurent poate gestiona timpul total afect at probei, în func ție de ritmul 

individual de lucru. 
Subiect elaborat în cadrul grupului de lucru 

Citeşte cu aten Ńie textele de mai jos (A ți B): 
A.     Tu n-ai văzut niciodată îngeri, pentru că îngerii vin numai după ce adorm copiii şi pleacă 
atunci când copiii încep să-şi deschidă ochii. Nu s-au deschis bine genele, şi îngerii au şi zburat. 
Fiecare copil are un înger al lui care-i poartă de grijă când Mama doarme, obosită. Dar şi Mama 
doarme iepureşte şi îngerul stă bine de pază. Dacă n-ar fi îngeri, copiii ar uita să se mai scoale şi 
nici nu ar visa frumos. Îngerii, noaptea, ca să nu li se urască, se joacă în somn cu fetiŃele şi 
băieŃii, îi descântă, îi farmecă şi-i fac să vadă-n cer, în lumea poveştilor frumoase. Căci şi în 
somn li s-ar urî copiilor, dacă nu ar fi îngerii să li se arate. 
     Când vine noaptea, coboară întâi stolurile, ca porumbeii, şi după ei se arată şi 
Dumnezeu, care se fereşte atât de lumina soarelui, cât şi de a ferestrelor, unde lucrează omul cu 
condeiul pe hârtie. Când trece Dumnezeu pe la spatele lui, zâmbeşte şi omul se simte însufleŃit 
de dogoarea răcoroasă, neştiută a trecerii lui Dumnezeu pe lângă zid şi fereastră.  
     Cum crezi tu că s-ar deschide florile şi ar face bucatele spic, dacă n-ar veni în fiecare 
noapte Dumnezeu să ajute la munca oamenilor de peste zi? Îngerii vin, dezmiardă copiii şi ies 
binişor în câmp şi în grădini, ca să sufle-n flori şi să le deschidă. În florile de mac, se găsesc de 
multe ori câteva albine, care n-au avut timp să se întoarcă la prisacă. Le iau adormite, fără să 
ştie, ca şi copiii, şi le duc la stupii lor, pe întuneric. Ca să vadă, îngerilor le este de ajuns sticlirea 
scânteierilor din stele. Ştii câte stele sunt pe cer? Câte şi îngeri. Stelele arată fiecărui înger locul 
unde trebuie să se întoarcă, după ce a isprăvit. Dacă n-ar fi semnul lor, îngerii s-ar încurca prin 
întuneric şi i-ar prinde lumina zilei pe pământ, şi ar fi foarte rău, căci ar muri toŃi de sfârşeală şi ar 
rămânea copiii fără de îngeri şi n-ar mai fi cine să trezească florile albastre. Cine ar mai număra 
atunci bătăile de inimă ale copiilor? Şi cine ar frământa atâtea boabe de struguri şi le-ar pune-n 
ciorchini, pentru copii? Un înger face cât patru, cinci boabe pe noapte, şi, fără îngeri, podgoriile s-
ar sălbăteci. 
                                                                                                     (Tudor Arghezi, Îngerii) 
B. 

Toamnă! Pădurea fumegă. Negurile se lasă perdeluind zările. Păsările se rotesc în înalt, 
se deşiră, iar se strâng şi iar se răsucesc, apoi îşi aleg călăuzele, le pun în frunte, şi-n vârf de 
săgeată călătoresc. Se ridică stolul sus-sus, pe apa albastră a cerului; şi lin, ca împinse de un dor 
tainic, vâslesc, se şterg din zarea plaiurilor noastre. 
    Se duc! 
    Încotro? 

 În nopŃile reci de toamnă, văzduhul parcă freamătă. O lume ciudată pare să prindă fiinŃă 
sub stele; noiane de frunze desprinse pare că sunt purtate de vânturi; chemări de călăuzire 
umplu largul cuprinsului. Sunt păsările călătoare. Şi cu ele parcă iau ceva din sufletul nostru, în 
ochii lor parcă fură soarele, pe aripile lor parcă duc primăvara.  
    Un stol de turturele a întârziat. Grăbite, s-au strâns în dimineaŃa aceasta, şi-n fâlfâirile 
lor, cari se aud ca nişte sunete supte uşor dintr-un flaut, pornesc. Întâi o iau pe-aproape de 
pământ, peste lunci, deasupra rariştilor, printre plopii înalŃi, ca şi cum ar vrea să mai vadă locurile 
aceste o dată. Apoi mai fac un ocol mare, de jur împrejurul păduricei, în vreme ce o rază de 
soare împunge pânza norilor şi tiveşte pe cer o dungă de lumină. Bucuroase, paserile bat din 
aripi şi se hotărăsc. Patru, două perechi, o iau înainte, o pereche rămâne în zbor mai potolit, în 
urmă. Ajung deasupra râului; un Ńipăt năbuşit, din guşă-un semn al călăuzei-vrea să le strângă pe 
toate la un loc. Şi-n clipa aceea un bubuit de puşcă clocoteşte aerul cuprinsurilor. Cele două 
perechi feresc ca fulgerul în lături; dar din perechea din urmă, o turturică îşi curmă zborul, îşi 
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adună apoi puterile, cu cel din urmă fior al vieŃii, se roteşte în două cercuri, se înalŃă drept, ca o 
săgeată, în văzduh, spre raza de soare, apoi cade rostogolindu-se în undele râului, care o fură şi 
o poartă mai departe. 
    Stingherul, soŃul, urmăreşte puŃin stolul, apoi se întoarce, caută îngrijat, şi, pe apa 
tulbure, îşi vede tovarăşa. O putere îl Ńine atunci deasupra vâltoarei, cu ochii nedesprinşi de la 
trupul plăpând şi pătat de sânge ce lunecă la vale, de la trupul pe care, în cercuri strânse, îl 
urmăreşte mereu.  
     Şi supt cerul, în care raza de soare s-a stins, călătoresc trei: stolul care se şterge în 
zare ca un rămas bun, paserea moartă mânată de valuri, şi porumbelul care se roteşte mereu,  
urmându-şi soŃia, ca un simbol al veşnicii iubiri!... 
     Şi-n urma lor, toamna cade mai grea! 
                                                                                      (Emil Gârleanu,  NedespărŃite!...) 
 
 

 
 
 
 
 
 

VARIANTA I 
A. LECTURA (80 de puncte) 

 
I. ÎnŃelegerea textului ( 16 puncte) 
1. Transcrie, din textele-suport, patru imagini artistice care au în structura lor figuri de stil 
diferite.                                                                                                                    4 puncte  
2. Explică, într-un text de 6-8 rânduri, rolul detaliilor temporale, spaŃiale şi cromatice în 
crearea atmosferei feerice.                                                                                    12 puncte 
 
II. Scrierea despre textul literar (25 de puncte) 
Redactează o compunere de 15-20 de rânduri, în care să prezinŃi trăsăturile descrierii literare 
existente în cele două texte-suport. 
 
III. Scriere imaginativ ă (25 de puncte) 
Scrie o compunere de 25-30 de rânduri, cu titlul Lumea de sub stele, în care să valorifici 
mesajele transmise de cele două texte. Vei insera, în compunerea ta, următoarele secvenŃe: 
apa albastră a cerului, o lume ciudată pare să prindă fiinŃă sub stele, sticlirea scânteierilor din 
stele, dor tainic, în lumea poveştilor frumoase.  

      Pentru a obŃine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere: 
• respectarea relaŃiei dintre titlu şi conŃinutul de idei şi sentimente al compunerii; 
• utilizarea a cel puŃin două moduri de expunere; 
• introducerea, în compunere, a tuturor structurilor indicate; 
• valorificarea mesajelor transmise de cele două texte-suport; 
• utilizarea, în compunere, a patru procedee artistice diferite; 
• viziunea originală asupra temei propuse. 
•  
Redactare : pentru ambele compuneri – II şi III vei primi 14 puncte  repartizate astfel: 

unitatea compoziŃiei – 2 puncte .; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul – 3 puncte .; 
coerenŃa textului – 2 puncte. ; ortografie – 3 puncte . (0-1 greşeli-3 p.; 2-3 greşeli-2 p.; 4 greşeli-1 
p.; peste 4 greşeli-0 p.); punctuaŃia şi aşezarea în pagină – 2 puncte; creativitate şi originalitate – 
2 puncte. 
A. PRACTICA RA łIONALĂ ŞI FUNCłIONALĂ A LIMBII (10 puncte) 
1. Scrie câte o metaforă originală pentru cuvintele înger, copil.                       4 puncte 
2. Redactează un dialog de 6-8 replici, imaginar , între un copil şi un înger, excluzând formule de 
iniŃiere şi de încheiere a dialogului.                                                            6 puncte 
 

ALEGE una dintre cele două variante de subiect propuse mai jos şi răspunde corect tuturor 
cerinŃelor formulate în sarcinile de lucru, în variata aleasă.  

AtenŃie! NU AI VOIE SĂ REZOLVI AMBELE SUBIECTE!  
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B. ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII (20 de pun cte) 
1. Selectează, din textele-suport, trei elemente care compun câmpul lexical al cuvântului cosmos.                                                                                             
6 puncte  
2. Transcrie, din primul paragraf al textului A, trei cuvinte prin care să ilustrezi cele trei mijloacele 
interne de îmbogăŃire a vocabularului.                                                         6 puncte  
3. Construieşte o frază alcătuită din patru propoziŃii. În structura frazei vei include: 
• o formă de superlativ absolut a adjectivului alb, obținută prin mijloace expresive; 
• un verb la diateza pasivă; 
• o locuŃiune verbală la un mod nepersonal.                                                         8 puncte  

 
 

NOTĂ!  Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
Total : 120 de puncte 

 
 

VARIANTA A II-A 
 

A. LECTURĂ (80 de puncte) 
     I. ÎnŃelegerea textului ( 16 puncte) 

1. Precizează felul următoarelor imagini artistice: văzduhul parcă freamătă şi o rază de 
soare împunge pânza norilor.                                                     4 puncte 
2. Transcrie, din fiecare text propus, câte o metaforă şi comentează, în cel puŃin trei 
rânduri efectul lor stilistic.                                                               12 puncte 
 

III. Scrierea despre textul literar (25 de puncte) 
Redactează o compunere de 15-20 de rânduri, în care să prezinŃi trăsăturile descrierii literare 
existente în cele două texte-suport. 
 
III. Scriere imaginativ ă (25 de puncte) 
Scrie o compunere de 25-30 de rânduri, cu titlul Lumea de sub stele, în care să valorifici 
mesajele transmise de cele două texte. Vei insera, în compunerea ta, următoarele secvenŃe: 
apa albastră a cerului, o lume ciudată pare să prindă fiinŃă sub stele, sticlirea scânteierilor din 
stele, dor tainic, în lumea poveştilor frumoase.  

      Pentru a obŃine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere: 
• respectarea relaŃiei dintre titlu şi conŃinutul de idei şi sentimente al compunerii; 
• utilizarea a cel puŃin două moduri de expunere; 
• introducerea, în compunere, a tuturor structurilor indicate; 
• valorificarea mesajelor transmise de cele două texte-suport; 
• utilizarea, în compunere, a patru procedee artistice diferite; 
• viziunea originală asupra temei propuse. 
•  

Redactare : pentru ambele compuneri – II şi III vei primi 14 puncte  repartizate astfel: 
unitatea compoziŃiei – 2 puncte .; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul – 3 puncte .; 
coerenŃa textului – 2 puncte. ; ortografie – 3 puncte . (0-1 greşeli-3 p.; 2-3 greşeli-2 p.; 4 
greşeli-1 p.; peste 4 greşeli-0 p.); punctuaŃia şi aşezarea în pagină – 2 puncte; creativitate şi 
originalitate – 2 puncte. 
 

B. PRACTICA RA łIONALĂ ŞI FUNCłIONALĂ A LIMBII (10 puncte) 
1. Scrie câte o metaforă originală pentru fiecare dintre cuvintele înger, copil.              4 puncte            
         
2. Redactează un dialog de 6-8 replici, imaginar , între un copil şi un înger, excluzând formule de 
iniŃiere şi de încheiere a dialogului.                                                            6 puncte 
 
C. ELEMENTE DE CONSTRUCțIE A COMUNICĂRII (20 de puncte) 
1.   Ilustrează prin câte un enunŃ, sensul de bază secundar şi un sens figurat al cuvântului aripă.  

           6 puncte  



http://profesorideromana.wordpress.com/ 

11 
 

2. Transcrie, din primul paragraf al textului A, trei cuvinte prin care să ilustrezi cele trei mijloace 
interne de îmbogăŃire a vocabularului.                                                          6 puncte  
3. Construieşte două enunŃuri în care să foloseşti locuŃiuni/expresii, în structura cărora să se 
regăsească următoarele cuvinte:  lumină,  a se întoarce.                                           8 puncte  
 

NOTĂ!  Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
Total: 120 de puncte 
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 OLIMPIADA DE LIMB Ă, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ „G. CĂLINESCU”  
 etapa jude Ńeană, 9 ianuarie 2009 

 clasa a VIII-a 
 - țcoli cu predare în limba român ă –  

  
- timpul destinat lecturii critice a textelor (30 minute)  
- timpul destinat redact ării r ăspunsurilor  (90 minute ) 

Total : 120 de minute 
Subiect elaborat în cadrul grupului de lucru 

Citeşte cu aten Ńie textele de mai jos (A ți B): 
A. 

Zumzetul bibliotecii . Îmi plac nenumăratele fleacuri care pot umple spaŃiul mişcător şi 
nisipos al zilei/vieŃii. Mă gândesc, de pildă, la o seară calmă, fără treburi ultra-presante, cu o 
bucată de libertate înaintea mea, eu culcuşită în fotoliul meu favorit, cu o carte bună în mână şi 
cu o lumină căzând doar pe file, restul rămânând în umbră. Sau la o plimbare în pădure, toamna 
târziu, cu cer sticlos şi cu toate culorile frunzelor pe moarte sub ochii mei. La un apus în flăcări, 
văzut fie şi doar din balconul meu deschis spre sud. Ori la un ceas de stat la soare, uitată, aŃipită. 
Sau la fragmente anume din Beethoven, Ceaikovski, Telemann, Bach. Sau la un film bun 
englezesc ori rusesc - cu atmosferă, pictural, bun la gust, cu psihologii delicate -,  pe care să-l 
urmăresc pe întuneric, ronŃăind tihnit vreun fruct. Fleacuri după care tânjesc, fiindcă, luată cu 
treburile, am rareori parte de ele. 
 Îmi plac fişierele bibliotecilor, mă încântă uşurinŃa cu care se descurcă un calculator 
printre fişe şi cote, dar rămân cu o ,,sete”- mi se tot pare că mi se ascunde ceva, că au rămas 
uitate rafturi întregi de minunăŃii. Ca şi cum ai privi marea ori cerul printr-o sticlă mată. Ca şi ele, 
Biblioteca e fără margini şi fără fund, dar ochiul liber îŃi dă măcar senzaŃia că vezi/ pipăi totul. Cel 
mai tare îmi place, aşadar, răscolitul prin vaste depozite de carte. Zumzetul Bibliotecii. CărŃile, 
sunt sigură, vorbesc şi închise fiind, aşteptând cuminŃi între coperte. Simt nevoia să le văd ca şi 
cum aş vrea să le citesc pe buze ce(-şi) spun chiar înainte de a le deschide. 

A citi cărŃile cu buricele degetelor zice Umberto Eco: ,,Biblioteca unei case nu este doar 
un loc în care sunt adunate cărŃile: este şi un loc care le citeşte pentru noi”. 

(Irina Petraş, Despre lumea literar ă) 
 
B.  

Am părăsit cam de multe pagini biblioteca strămătuşii mele. O părăsisem şi în realitate, 
acum mai bine de cincizeci de ani, constatând că am citit toate cărŃile. Aveam nevoie de un 
spaŃiu vital mai mare. Aşa am ajuns la Biblioteca publică din Râmnicu-Vâlcea, adăpostită în 
clădirea impunătoare a fostului tribunal. Deasupra frontonului central, zeiŃa legată la ochi a 
justiŃiei primise în mâna dreaptă făclia culturii. Mă interesa mai puŃin în acel moment 
metamorfoza femeii de piatră şi nici treptele largi care conduceau spre coloanele înalte nu-mi 
reŃineau atenŃia. Descoperisem o comoară: numărul cărŃilor menŃionate în fişierul pentru public 
îmi întrecea toate aşteptările. Aşa ceva nu mai văzusem. Am fost cuprins de o asemenea euforie, 
încât m-am hotărât pe loc să le citesc pe toate. Problema era cu ce să încep, în ce ordine să 
continuu, dacă nu era mai potrivit să citesc scriitori (şi, de ce nu, literaturi) în loc de opere, şi, mai 
ales, cum să-mi planific bugetul de timp de care dispuneam. La şcoală nu puteam să renunŃ, mai 
trebuia să şi dorm, o parte din timp se pierdea cu mâncatul. V-am mai spus că adoram să mă joc. 
Iată alt impediment serios. Am început prin a-mi cronometra timpul necesar lecturii: atâtea minute 
pagina, atâtea pagini pe oră. Citeam (citesc) relativ repede. Dar calculul pe care l-am făcut m-a 
speriat. Nu-mi ajungea o viaŃă ca să-mi îndeplinesc proiectul chiar şi dacă n-aş fi făcut nimc 
altceva. Foiletam fişierul bibliotecii şi simŃeam cum mă apucă  ameŃeala.[...] 

Trebuie să mă întorc la anii în care mi-am făcut, cum se spune, veacul în Biblioteca 
publică din Râmnicu-Vâlcea. Puteam lua cărŃi acasă. La început, primeam una, cel mult două, 
dar dumirindu-se una dintre bibliotecare- o femeie între două vârste, care îi cunoştea pe părinŃii 
mei şi ştia ce se întâmplă cu ei- că le înapoiez cu promptitudine, a făcut o excepŃie pentru cititorul 
nesăŃios care eram şi mi-a permis să iau mai multe cărŃi deodată. Plecam de fiecare dată cu 
braŃele pline, mă refugiam în camera strămătuşii, uitând şi de şcoală, şi de masă, şi de somn 
(numai acolo, dacă rămâneam peste noapte, puteam citi cât pofteam), citind pe ruptele, pe 
nerăsuflate, ca un apucat. Niciodată de atunci n-am mai citit cu atâta febrilitate, ca şi cum zilele ar 
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fi intrat în sac. Am păŃit ca micul Sartre când s-a ascuns ca să citească: dirigintele i-a semnalat 
bunicului absenŃa mea prelungită de la şcoală. Până la urmă, bunicul iubindu-mă foarte mult şi 
bănuind ce învăŃ la şcoală, nu s-a supărat prea tare. Dar, de lipsit, n-am mai putut lipsi. Certată a 
fost, în schimb, strămătuşa mea, care mă acoperise. Citeam aşadar tot. Fără sistem. Lecturile 
mele din adolescenŃă n-au ascultat decât de capriciu. Şi, dacă am regretat ceva, în anii în care 
am devenit un cititor profesionist, tocmai acest capriciu a fost. O parte din farmecul primelor 
lecturi a constat în neprevăzutul lor. Farmecul s-a risipit, odată cu neprevăzutul. Şi a mai fost 
ceva : eterogenitatea lecturii. Am citit toată viaŃa (nu doar în adolescenŃă) cărŃile de-a valma. 
Sărind de la una la alta. Mai multe în acelaşi timp. 

(Nicolae Manolescu, ViaŃă şi cărŃi. Amintirile unui cititor de curs ă lung ă) 
 
 
 
 
 
 
 

VARIANTA I 
A. LECTURA (80 de puncte) 

 
IV. ÎnŃelegerea textului - 16 puncte 
3. Indică tema fragmentelor propuse.              

 4 puncte  
4. Explică, în 8-10 rânduri, înŃelesul următoarelor afirmaŃii: Descoperisem o comoară 

(Nicolae Manolescu), CărŃile, sunt sigură, vorbesc şi închise fiind (Irina Petraş).  
 12 puncte       
                                                                                                                                                                                               

V. Scriere despre textul literar - 25 de puncte 
Scrie o compunere de 15-20 de rânduri în care să interpretezi semnificaŃiile textelor date, 
evidenŃiind sentimentele autorilor.    

 
VI. Scriere imaginativ ă - 25 de puncte 

      Într-o compunere liberă de minimum 25 de rânduri, care ar putea deveni o scurt ă povestire 
într-o carte , prezintă o întâmplare reală sau imaginar ă petrecută într-o bibliotecă.  
Pentru a obŃine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere:  
- formularea unui titlu sugestiv ;  
- introducerea a cel puŃin două personaje, dintre care unul să aibă ți calitatea de  narator;  
- folosirea a cel puŃin patru figuri de stil diferite;  
- îmbinarea naraŃiunii cu alte două moduri de expunere.  
     Redactare pentru ambele compuneri (II şi III) - 14 puncte 
      Cele 14 puncte se acordă pentru respectarea regulilor de ortografie şi punctuaŃie, 
aşezarea în pagină a textelor, utilizarea unui stil adecvat tipului de compunere indicat (scriere 
despre textul literar, scriere imaginativă). 
 
B. PRACTICA RA łIONALĂ ŞI FUNCłIONALĂ A LIMBII  (10 puncte) 
1. Redactează un dialog de 6-8 replici, imaginar , cu unul dintre autorii textelor suport, pe tema 
lecturii.  

4
 puncte                                                        

2. Explică rolul ultimei paranteze din al doilea text suport.                                      
 6 puncte  
C. ELEMENTE DE CONSTRUCłIE A COMUNICĂRII  (20 de puncte) 
1.Transcrie, din seria următoare, numai cuvintele care conŃin diftong: aveam, întrecea, mai, 
trebuia, chiar, ochii, ceas, uitată, noi.                                                                      
   6 puncte  

ALEGE una dintre cele două variante de subiect propuse mai jos şi răspunde corect tuturor 
cerinŃelor formulate în sarcinile de lucru, în variata aleasă.  

AtenŃie! NU AI VOIE SĂ REZOLVI AMBELE SUBIECTE!  
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2. Alcătuieşte trei enunŃuri în care să foloseşti expresii/locuŃiuni care să conŃină următoarele 
cuvinte: a pune, ochi, a lua.                                                                  
  6 puncte  
3. Precizează funcŃia sintactică a cuvântului subliniat din enunŃul următor: Cel mai tare îmi place, 
aşadar, răscolitul prin vaste depozite de carte şi realizează expansiunea/ extinderea func’iei 
sintactice a acestuia.                                                                                                    8 punct  

Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
Total punctaj: 120 de puncte 

VARIANTA A II-A 
 

A. LECTURA (80 de puncte) 
 

IV. ÎnŃelegerea textului - 16 puncte 
3. Identifică, din fiecare fragment, câte două verbe care marchează prezenŃa naratorului.     

4 puncte    
4. Transcrie, din al doilea text, un enunŃ care te-a impresionat şi argumentează-Ńi alegerea 

în 6-8 rânduri.                                       
 12 puncte 
 

V. Scriere despre textul literar (25 de puncte) 
Scrie o compunere de 15-20 de rânduri în care să interpretezi mesajul/semnificaŃiile 

textelor date, evidenŃiind sentimentele autorilor.   
 

VI. Scriere imaginativ ă (25 de puncte) 
            Într-o compunere liberă de minimum 25 de rânduri, care ar putea deveni o scurt ă 
povestire într-o carte , prezintă o întâmplare reală sau imaginar ă petrecută într-o bibliotecă.  
Pentru a obŃine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere:  
- formularea unui titlu sugestiv ;  
- introducerea a cel puŃin două personaje, dintre care unul să fie şi narator;  
- folosirea a cel puŃin patru figuri de stil diferite;  
- îmbinarea naraŃiunii cu alte două moduri de expunere.  
 
     Redactare pentru ambele compuneri (II ți III) - 14 puncte 

Cele 14 puncte se acordă pentru respectarea regulilor de ortografie şi punctuaŃie, 
aşezarea în pagină a textelor, utilizarea unui stil adecvat tipului de compunere indicat (scriere 
despre textul literar, scriere imaginativă). 
 
B. PRACTICA RA łIONALĂ ŞI FUNCłIONALĂ A LIMBII  (10 puncte) 
1. Redactează un dialog de 6-8 replici, imaginar , purtat cu unul dintre autorii textelor suport, pe 
tema lecturii.  4 puncte                                                                                                            
2. Explică rolul ultimei paranteze din al doilea text suport.                                       
6 puncte  
 
C. ELEMENTE DE CONSTRUCłIE A COMUNICĂRII  (20 de puncte) 
1. Precizează numărul de litere şi numărul de sunete din fiecare dintre cuvintele următoare: 
conduceau, citesc, deschide.          
 6 puncte  
2. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul cuvintelor subliniate din enunŃul:  Mă interesa mai 
puŃin în acel moment metamorfoza femeii de piatră şi nici treptele largi care conduceau spre 
coloanele înalte nu-mi reŃineau atenŃia.                                             
  6 puncte  
3. Selectează un verb din primul text-suport şi construieşte cu forma sa de participiu  două 
enunŃuri în care cuvântul să fie, pe rând:  
•  adjectivizat (adjectiv provenit din verb la participiu) cu funcŃia sintactică de nume predicativ; 
•  element component al diatezei pasive.                  
 8 puncte    
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Se acord ă 10 puncte din oficiu. 

Total punctaj: 120 de puncte 
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 OLIMPIADA DE LIMB Ă, COMUNICARE ŞI LITERATUR Ă ROMÂNĂ 

  „G. CĂLINESCU”  
 etapa judeŃeană, 9 ianuarie 2009 

  
 CLASA a IX-a   

 
Timp de lucru  180 de minute 

  
- timpul destinat lecturii critice a textelor                 30 minute  
- timpul destinat redactării r ăspunsurilor                 150 minute 

 
Citeşte cu atenŃie textele de mai jos :  
 
A. Pe Tata eu nu l-am pomenit decât ca pe un pasionat om al cărŃii. Asupra gospodăriei el nu se 
mai apleca deloc, sau numai arar. De multe ori nu cunoştea câte şi ce fel de vietăŃi avea pe linia 
ieslelor. El închina mai multe ceasuri grijilor pentru celelalte „fumuri” ale satului, decât grijilor 
pentru vatra sa. Aproape ziua întreagă el citea întins pe pat. Cu noi nu mai ajungea decât la un 
schimb de tăceri. înainte de amiază, după-amiază şi noaptea – până pe la ora două – el citea. 
Era cuprins de obicei de cărŃi nemŃeşti, ce şi le procura de la profesorii saxoni de la gimnaziul 
din Sebeş. [...]  

FaŃă de noi Mama se purta într-un fel, şi Tata într-altul. Nu vorbesc acum despre Mama, ca duh 
al rânduielii, ci despre ea ca o întrupare a duioşiei şi a grijei. Tata nu-şi da pe faŃă bătăile inimii, 
ce le avea pentru noi. El se păstra la depărtare, într-o atitudine de asprime, ce părea domolită 
numai de-un oareşicare dezinteres. El îşi întindea veghea asupra noastră prin simpla sa 
prezenŃă, fără a ne Ńine cu tot preŃul sub uitătură. Eram încă prea mic pentru a-i fi putut pătrunde 
firea şi cugetul. Numai târziu putui să aflu – de la fraŃii mei mai mari şi de la alŃii care i s-au 
abătut prin apropiere – că Tata era de-o exuberanŃă şi de o volubilitate deosebit de simpatică, 
atunci când se nimerea: să se simtă în largul său, între prieteni, ce-i arătau înŃelegere. Mai aflam 
că era un liber-cugetător, deşi preot. Nici una, nici cealaltă dintre aceste trăsături, nu l-au 
împiedicat totuşi să-şi îndeplinească din plin datoria faŃă de altar, cădelniŃă şi catapeteasmă. 
Prestigiul faŃă de săteni, şi l-a sporit şi altfel, şi mai ales ca mare sfetnic al Lancrămului, în care 
calitate el dăruia din prisosul minŃii sale întregului sat. Exemplul său prindea, căci era sugestiv 
şi viu. „Ce face Popa, sau cel cu barbă de argint şi cu mintea de aur ?" se întrebau Ńăranii, 
iscodindu-i cărările şi paşii, şi-i urmau pilda. Cum popa îşi îndruma copiii spre carte, Ńăranii 
prinseră a face la fel, fără prea multă şovăire sau sfială. Anevoie se va găsi în tot cuprinsul 
transilvan un alt sat, care să fi azvârlit peste marginile lui pe podişurile mai înalte ale vieŃii 
naŃionale, un mai mare procent de intelectuali decît Lancrămul. 

  [...] Mama era o fiinŃă primară. Eine Urmutter, cum îi spuneam eu mai târziu, făcând uz de-un 
cuvânt nemŃesc, ce mi se părea că i-ar cuprinde chipul şi prin care o proiectam în arhaic. Fără 
multă şcoală, cu instincte materne şi feminine preistorice. Preistorice în sensul deplinătăŃii vitale, 
grele, masive. Nu avea Mama cunoştinŃe folclorice deosebit de bogate, dar ea trăia aievea într-o 
lume croită pe măsură celei folclorice. ExistenŃă încadrată de zarea magiei. Ea se simŃea cu 
toată făptura ei vibrând într-o lume străbătută de puteri misterioase, dar nu se abandona 
niciodată visării. Fiin Ńă impersonală, fără gând întors asupra ei însăşi, stăpânită numai de 
sacrul egoism al familiei, Mama era substanŃa activă în jurul căreia luau înfăŃişare palpabilă 
toate rânduielile vieŃii noastre. Aşa o ştiam cel puŃin noi – copiii.  
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                                                                  (Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor) 

 

B.  Şi când învăŃam eu la şcoală, mama învăŃa cu mine acasă şi citea acum la ceaslov, la psaltire 
şi Alexandria mai bine decât mine, şi se bucura grozav când vedea că mă trag la carte. Din 
partea tatei, care ades îmi zicea în bătaie de joc: „Logofete, brânza-n cui, lapte acru-n călămări, 
chiu şi vai prin buzunări!”, puteam să rămân cum era mai bine: Nic-a lui Ştefan a Petrei, om de 
treabă şi gospodar în Humuleşti. Vorba ceea: 

Decât codaş în oraş, 

Mai bine-n satul tău fruntaş. 

Mama însă era în stare să toarcă-n furcă, şi să învăŃ mai departe. Şi tot cihăia mama pe tata să 
mă mai dea undeva la şcoală, căci auzise ea spunând la biserică, în „Parimei”, că omul învăŃat 
înŃelept va fi şi pe cel neînvăŃat slugă-l va avea. [...] 

— Doamne, măi femeie, Doamne, multă minte-Ńi mai trebuie! zicea tata, văzând-o  

aşa de ahotnică pentru mine. Dac-ar fi să iasă toŃi învăŃaŃi, după cum socoŃi tu, n-ar mai avea 
cine să ne tragă ciubotele. N-ai auzit că unul cică s-a dus odată bou la Paris, unde-a fi acolo, şi a 
venit vacă?  

 [...]Peste iarnă, mama iar s-a pus pe capul tatei, să mă dea undeva la şcoală. Dar tata spunea că 
nu mai are bani de dat pentru mine. [...] Când a mai auzit mama şi asta, s-a făcut foc. 

— Sărmane omule! Dacă nu ştii boabă de carte, cum ai să mă înŃelegi? Când tragi sorocoveŃii la 
musteaŃă, de ce nu te olicăieşti atâta? Petre Todosiicăi, crâşmarul nostru, aşă-i că Ńi-a mâncat 
nouă sute de lei? Vasile Roibu din Bejeni, mai pe-atâŃia, şi alŃii câŃi? Ruştei lui Valică şi 
Măriucăi lui Onofrei găseşti să le dai şi să le răsdai? Ştiu eu, să nu crezi că doarme Smaranda, 
dormire-ai somnul cel de veci să dormi! Şi pentru băiat n-ai de unde da? Măi omule, măi! Ai să 
te duci în fundul iadului, şi n-are să aibă cine te scoate, dacă nu te-i sili să-Ńi faci un băiat popă! 
De spovedanie fugi ca dracul de tămâie. La biserică mergi din Paşti în Paşti. Aşa cauŃi tu de 
suflet?[...] 

    

                  (Ion Creangă, Amintiri din copilarie) 

Alege una dintre variantele de subiect propuse mai jos şi răspunde corect tuturor cerinŃelor 
formulate în sarcinile de lucru.  

AtenŃie! Nu ai voie să rezolvi ambele subiecte. Trebuie să optezi pentru cel care îŃi place mai 
mult. 

VARIANTA I 

a. Lectura (80 de puncte) 
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VII.  ÎnŃelegerea textului ( 16 puncte) 

5. Demonstrează prin două trăsături apartenenŃa celor două texte la un anumit gen 
literar.                                                                                                          4 puncte 

6. Prezintă trei aspecte comune celor două fragmente, altele decât cele ilustrate la 
cerinŃa 1.                                                                                                    12 puncte 

VIII.  Scriere despre textul literar (25 de puncte) 

Redactează o compunere de 15-20 de rânduri, în care să realizezi o paralelă între imaginea Tatălui 
din Hronicul şi cântecul vârstelor de Lucian Blaga şi a lui Ştefan a Petrei din Amintiri din 
copilărie de Ion Creangă. 

IX.  Scriere imaginativă (25 de puncte) 

      Valorificând cele doua fragmente, redactează un eseu de cel puŃin 30 de rânduri în care să 
dezvolŃi afirmaŃia lui Aristotel: Toata educaŃia depinde de mamă.  

Pentru a obŃine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele:  

- formularea unui titlu sugestiv; 
- respectarea relaŃiei dintre titlu şi conŃinutul compunerii; 
- valorificarea celor două texte literare date în vederea sustinerii ideilor tale; 
- dezvoltarea afirmaŃiei date; 
- crearea unui eseu original. 

     Redactare (14 puncte) 

     Cele 14 puncte se acordă pentru respectarea regulilor de ortografie şi punctuaŃie, aşezarea în 
pagină a textului, utilizarea unui stil adecvat tipului de compunere indicat. 

B. Practica raŃională şi funcŃională a limbii   (10 puncte) 

1. Precizează prin ce mijloace se realizează componenta paraverbală din ultima replică a mamei 
din fragmentul extras din Amintiri din copilărie de Ion Creangă.              4 puncte  

2. Explică rolul adjectivelor în ultimul paragraf al fragmentului extras din Hronicul şi cântecul 
vârstelor de Lucian Blaga.                                                                            6 puncte 

C. Elemente de construcŃie a comunicării (20 de puncte) 

1. Identifică în fragmentul aparŃinând lui Lucina Blaga trei neologisme pe care să le foloseşti în 
enunŃuri proprii.                                                                                   6 puncte 

2. Transcrie, dintr-unul din textele, date un proverb care conŃine două perechi de antonime.                                                         
6 puncte 

3. Motivează folosirea regionalismelor în fragmentul extras din Amintiri din copilărie de Ion 
Creangă.                                                                                                           8 puncte 
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Se acordă 10 puncte din oficiu 

VARIANTA A II-A 

a. Lectura (80 de puncte) 

VII.  În Ńelegerea textului ( 16 puncte) 

5. Demonstrează prin două trăsături apartenenŃa celor două texte la un anumit gen literar.                                                                                                          
4 puncte 

6. Prezintă trei aspecte care diferenşiază cele două fragmente                     12 puncte 

VIII.  Scriere despre textul literar (25 de puncte) 

Redactează o compunere de 15-20 de rânduri, în care să realizezi o paralelă între imaginea 
familiei din Hronicul şi cântecul vârstelor de Lucian Blaga şi din Amintiri din copilărie de Ion 
Creangă. 

IX.  Scriere imaginativă (25 de puncte) 

      Valorificând cele doua fragmente, redactează un eseu de cel puŃin 30 de rânduri în care să 
dezvolŃi afirmaŃia lui Aristotel: Toata educaŃia depinde de mamă.  

Pentru a obŃine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele:  

- formularea unui titlu sugestiv; 
- respectarea relaŃiei dintre titlu şi conŃinutul compunerii; 
- valorificarea celor două texte literare date în vederea sustinerii ideilor tale; 
- dezvoltarea afirmaŃiei date; 
- crearea unui eseu original. 

     Redactare (14 puncte) 

     Cele 14 puncte se acordă pentru respectarea regulilor de ortografie şi punctuaŃie, aşezarea în 
pagină a textului, utilizarea unui stil adecvat tipului de compunere indicat. 

B. Practica raŃională şi funcŃională a limbii   (10 puncte) 

1. Precizează prin ce mijloace se realizează componenta paraverbală din ultima replică a mamei 
din fragmentul extras din Amintiri din copilărie de Ion Creangă.              4 puncte  

2. Explică semnificaŃia a  două figuri de stil diferite din cele două texte.              6 puncte 

C. Elemente de construcŃie a comunicării (20 de puncte) 

1. Transcrie, din fiecare text, câte trei cuvinte utilizate cu sens figurat.                 6 puncte 

2. Notează câte un sinonime potrivit pentru sensul din text al următoarelor cuvinte din ultimul 
paragraf al fragmentul extras din Hronicul şi cântecul vârstelor de Lucian Blaga: magie, 
stăpânită, palpabilă.                                                                                    6 puncte 
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3. Motivează folosirea regionalismelor în fragmentul extras din Amintiri din copilărie de Ion 
Creangă.                                                                                                           8 puncte 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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 OLIMPIADA DE LIMB Ă, COMUNICARE ŞI LITERATUR Ă ROMÂNĂ 
  „G. CĂLINESCU”  

 etapa judeŃeană, 9 ianuarie 2009 
  

 CLASA a X-a 
 

Timp de lucru: 180 de minute 
 

-    timpul destinat lecturii critice a textelor                 30 minute  
- timpul destinat redactării răspunsurilor                 150 minute 

 
 
 
Citeşte cu atenŃie textele de mai jos: 
A. 

Cam pe la începutul vremilor, până unde praştia minŃii nu azvârle, se povesteşte, aşa, ca 
din scorneală, că omul era croit din alte foarfeci şi cioplit din altă bardă. 

Tot cu mâini şi cu picioare era şi pe-atunci, tot cu ochi şi cu urechi, tot cu nasul 
deasupra gurii şi cu călcâiele la spate, dar de învârtea copacul smuls din rădăcină şi mi-Ńi izbea 
la mir leii pustiilor, dihăniile cădeau tumba, cu labele în sus, marghiolindu-se a moarte. 

Apele curgeau la vale şi munŃii se ridicau în sus. Nu se pomeneau flori pe cer şi stele pe 
pământ — ca pe la pârdalnicii noştri de stihari —, dar multe nu erau aşa după cum sunt. 
ÎmpăraŃii de mureau în luptă de buzdugan, bine, iar de nu, li se uitau de zile. Numai dacă barba 
le mătura Ńărâna la nouă coŃi în urmă, chemau pe unul din feciori, pe cel mai viteaz şi mai cu 
minte, şi-i dăruiau naframa, inelul, paloşul, stema şi gonaciul, ca să poată împărăŃi şi război în 
locul lor. Apărarea şi dreptatea atârnau de tăişul paloşului. Cu mintea cântăreau şi hotărau, iar 
cu paloşul împărŃeau. Şi spun unii că pe atunci mergea mai bine cu minte dreaptă şi fără de legi, 
decât, ca în zilele noastre, cu legi drepte şi cu minte strâmbă. 

Pe-aşa vremuri se zice că ar fi văcuit împăratul cu stema ruptă din soare, în cel mai 
frumos palat de cleştar şi peste cel mai înŃelept şi mai viteaz norod. [...] 

Într-o sfântă de vineri, cam pe la chindii, numai ce i se păru că stema din cununa 
împărătească se umflă şi creşte, creşte, ba cât oul de gâscă, ba cât un boşar, şi-i îndoi grumajii, 
şi-l plecă la pământ. Înfricoşat, împăratul se luptă ce se luptă cu namila de diamant, iar la urma 
urmei căzu cu faŃa în jos, podidindu-l un plâns de foc. [...] 

Împăratul, de ochii neamurilor ş-ai norodului, curmându-şi plânsul, mulŃumi tuturora şi, 
furişând sfios ochii în sus, văzu că stema nu e nici mai mare, nici mai mică de cum trebuia să fie. 

Se potoli şi făcu semn ca toŃi să plece, îşi sărută părinteşte copilele şi opri lângă dânsul 
pe sora lui cea mai mare, care era şi cea mai înŃeleaptă, şi-i zise încet, că zidurile de-ar fi auzit, 
nu l-ar fi auzit: 

— Surioară, surioară, lipeşte urechea ta de inima mea, şi ce-i auzi auzit să rămâie... Pe 
mine m-a ajuns grea bătrâneŃe, că uneori stema din frunte creşte, creşte, se-ntunecă, şi de ce se 
întunecă, e mai grea, până ce mă culcă la pământ. [....]  

— Ei, Doamne, şi d-ta, îi răspunse soră-sa, mângâindu-l ca pe-un copil speriat, eu văd 
că stema e cum era, şi tot la locul ei. [...] 

— Tatăl meu, urmă împăratul, mi-a zis: „Fătul meu, în cal îŃi las goana voinicului, în 
inima ta vitejia, în paloş biruinŃa, iar la temelia «palatului de cleştar», odihna norodului tău. 
Acolo zac, la umbră, ferecate, patimile mari şi mici, care fac pe om fericit şi nefericit. Ia seama, 
fătul meu, că de le-i slobozi, ai să-Ńi vezi supuşii pe unii în desfătări, iar pe alŃii în ahtieri. łine 
aste patru chei, şi să nu cobori în cele patru încuieri de sub talpa palatului decât atunci când Ńi-o 
pieri o rază din frunte şi mărirea Ńi-o îndoi grumajii.” 
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                                                                                       (Barbu Ştefănescu Delavrancea, Palatul de 
cleştar) 
B.  

Demult, tare demult, pe când păianjenii transparenŃi lucrau în mină şi zuuuzele cerneau 
făină, trăiau, la o margine a Ńinutului Hooshi, doi fraŃi din stirpea zmeilor zmeelor, pe nume 
Lobo şi Fofo. Erau săraci, dar cinstiŃi. TăicuŃul lor tocmai îşi dăduse ultima suflare, încă destul 
de învăpăiată ca să le pârlească genele fiilor, lăsându-le cu limbă de moarte mica lui avere: o 
frumoasă domniŃă, capturată încă de pe vremea tinereŃii lui şi Ńinută într-o încăpere numită 
Camera Ascunsă. Tinerii trecuseră adesea prin faŃa acelei odăi, nebănuind ce se află înăuntru, 
învăŃaseră să citească buchisind textul prins în piuneze pe uşă şi care, în limbajul laconic al 
acelor vremi, zicea: 

„Blestemat, da, de mii de ori blestemat, 
în carnea şi-n spiritul lui, 
în limba şi-n creasta lui, 

în fiecare solz de pe spinare 
şi-n fiecare gheară de la picioare, 

în fiecare braŃ 
şi-n fiecare maŃ, 

în gingii, în nări şi-n Ńurloaie, 
în bojoci şi în coaste, 

în suprarenală, în glanda pineală, 
în sistemul limfatic, 

în simpatic şi-n parasimpatic; 
blestemat când intră şi când iese, 

când face zmee, când Ńese, 
când doarme şi când e treaz [...] 

blestemat de zei, 
jupuit de piei, 

blestemat de tot, 
colŃii smulşi din bot 
şi să-i sară ochii 

cui va intra în această Cameră Ascunsă 
în care de altfel nu se află nici o domniŃă”. 

Tinerilor le păruse întotdeauna rău că acolo nu se afla nicio domniŃă, şi nu se osteniseră 
să deschidă vreodată uşa, deşi li se năzărise uneori că aud de dincolo de ea un glas dulce 
drăcuind părul prea încurcat la pieptănare. 

— E doar vântul, frate, doar vântul, spunea visător arunci Lobo, iar Fofo, scobindu-se-n 
organul voinicoreceptor, repeta melancolic: 

— Da, frate, din păcate e doar vântul... 
Şi iată că tăicuŃul lor, murind, le dezvăluise un mare mister: în acea cameră se afla 

totuşi, din vremuri vechi, o domniŃă! Le descoperise şi numele ei: Grunhilda. 
— Grunhilda! oftară fiii în acelaşi timp, provocând bătrînului lor tată arsuri de gradul 

IV pe obraz. Niciodată un nume nu li se păruse mai graŃios.  
                                (Mircea Cărtărescu, Povestea lui Lobo şi a lui Fofo, feciorii zmeului 

zmeelor,  
                                                                                                    din volumul Enciclopedia 

zmeilor) 
 
Alege una dintre variantele de subiect propuse mai jos şi răspunde corect tuturor 

cerinŃelor formulate în sarcinile de lucru.  
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AtenŃie! Nu ai voie să rezolvi ambele subiecte. Trebuie să optezi pentru cel care îŃi place 
mai mult. 

 
 
 
 
 

VARIANTA I 
 
A. LECTURA – 80 DE PUNCTE 

X. În Ńelegerea textului ( 16 puncte) 
7. Precizează două motive literare specifice basmului existente în ambele texte 

suport. 
                                                                                                                                4 
puncte 
8. Prezintă două trăsături ale prozei narative existente în ambele texte suport. 12 

puncte 
XI.  Scriere despre textul literar (25 de puncte) 
Redactează o compunere de 20-30 de rânduri, în care să analizezi comparativ 

incipiturile celor două fragmente citate. 
XII.  Scriere imaginativă (25 de puncte) 
Redactează un monolog  de cel puŃin 25 de rânduri care să aparŃină Grunhildei, 

personajul evocat în fragmentul B. 
Pentru a obŃine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele:  
- crearea unui titlu sugestiv; 
- respectarea relaŃiei dintre titlu şi conŃinutul compunerii; 
- utilizarea monologului ca formă de exprimare; 
- alegerea unui subiect original . 

     Redactare (14 puncte) 
     Cele 14 puncte se acordă pentru respectarea regulilor de ortografie şi punctuaŃie, 
aşezarea în pagină a textului, utilizarea unui stil adecvat tipului de compunere indicat. 
 
C. PRACTICA RA łIONAL Ă ŞI FUNCłIONAL Ă A LIMBII (10 puncte) 
1.Explică, într-un text de 6-10 rânduri, ultima replică din textul A,  evidenŃiind două 
dintre componentele situaŃiei de comunicare: emiŃătorul şi receptorul.                                            
4 puncte 
2. Comentează componenta paraverbală a schimbului de replici din textul B.                             
6 puncte 
 
D. ELEMENTE DE CONSTRUCłIE A COMUNIC ĂRII (20 de puncte) 
1. Transcrie, din primele două paragrafe ale fragmentului extras din Palatul de cleştar de 
Barbu Ştefănescu Delavrancea, două cuvinte/grupuri de cuvinte ce ilustrează limbajul 
colocvial.  6 puncte 
2. Prezintă valoarea expresivă a adverbului numai din secvenŃa: Numai dacă barba le 
mătura Ńărâna la nouă coŃi în urmă, chemau pe unul din feciori [...].                                               
6 puncte 
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3. Explică jocul de cuvinte pe care se bazează construcŃia  feciorii zmeului zmeelor, din 
titlul  Povestea lui Lobo şi a lui Fofo, feciorii zmeului zmeelor al textului aparŃinând lui 
Mircea Cărtărescu, din care a fost extras fragmentul B.                                                            
8 puncte 
 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 
 
 

 
VARIANTA a II-a 

 
 

 
A. LECTURA – 80 DE PUNCTE 

I.  În Ńelegerea textului ( 16 puncte) 
1. Precizează tipul de perspectivă narativă din cele două fragmente suport.        4 

puncte 
2. Prezintă două trăsături ale basmului existente în ambele texte suport.           12 

puncte 
II.  Scriere despre textul literar (25 de puncte) 
Redactează o compunere de 20-30 de rânduri, în care să analizezi comparativ 

incipiturile celor două fragmente citate. 
III.  Scriere imaginativă (25 de puncte) 
Redactează un monolog  de cel puțin 25 de rânduri care să aparŃină Grunhildei, 

personajul evocat în fragmentul B. 
Pentru a obŃine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele:  
- crearea unui titlu sugestiv ; 
- respectarea relaŃiei dintre titlu şi conŃinutul compunerii; 
- utilizarea monologului ca formă de exprimare; 
- alegerea unui subiect original . 

     Redactare (14 puncte) 
     Cele 14 puncte se acordă pentru respectarea regulilor de ortografie şi punctuaŃie, 
aşezarea în pagină a textului, utilizarea unui stil adecvat tipului de compunere indicat. 
 
B.   PRACTICA RAłIONAL Ă ŞI FUNCłIONAL Ă A LIMBII (10 puncte) 
1.Explică, într-un text de 6-10 rânduri, ultima replică din textul A,  evidenŃiind două 
dintre componentele situaŃiei de comunicare: emiŃătorul şi receptorul.                                             
4 puncte 
2. Comentează componenta nonverbală a schimbului de replici din textul B.                              
6 puncte 
 
C.   ELEMENTE DE CONSTRUCłIE A COMUNIC ĂRII (20 de puncte) 
1. Transcrie, din primele două paragrafe ale fragmentului extras din Palatul de cleştar de 
Barbu Ştefănescu Delavrancea, două cuvinte/grupuri de cuvinte ce ilustrează limbajul 
popular.     6 puncte 
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2. Prezintă valoarea expresivă a adverbului niciodată din secvenŃa: Niciodată un nume nu 
li se păruse mai graŃios.                                                                                                                  
6 puncte 
3. Explică jocul de cuvinte pe care se bazează construcŃia  feciorii zmeului zmeelor, din 
titlul  Povestea lui Lobo şi a lui Fofo, feciorii zmeului zmeelor al textului aparŃinând lui 
Mircea Cărtărescu, din care a fost extras fragmentul B.                                                            
8 puncte 
 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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 OLIMPIADA DE LIMB Ă, COMUNICARE ŞI LITERATUR Ă ROMÂNĂ  

 „G. CĂLINESCU”  
 etapa judeŃeană, 9 ianuarie 2009 

 CLASA a XI-a 
Timp de lucru  180 de minute 

- timpul destinat lecturii critice a textelor                 30 minute  
- timpul destinat redactării răspunsurilor                 150 minute 

 
Citeşte cu aten Ńie textele de mai jos: 
A.  

(…) O, iubiŃii miei fraŃi, voi să vorbescu cătră voi puŃinéle cuvinte şi să vă spuiu: deci vă 
rog cu dragoste să mă ascultaŃi ca să vă poci spune şi eu cu dragoste.(…) 

Pentru acéia, fraŃii miei, nu vă împletecireŃi în lucrurile lumii aceştiia, ca să vă puteŃi 
spăsi. Ce te Ńine de dreptate şi de adeverinŃă şi de dragoste şi de frica lui Dumnezeu, şi fii blând 
şi nepizmătareŃ şi ascultătoriu şi răbdătoriu, şi uraşte cuvintele céle grozave şi scârnave, şi vei 
vedea pre Dumnezeu! (…)Uraşte pohta bucatelor, ca să nu te încungiure cumva patemile 
amalicului. Fii treaz în rugăciuni, ca nu cumva să te mănânce hiara. Fugi de vin, ca să nu te scapi 
de veseliia lui Dumnezeu. Iubéşte săracii, ca să fii miluit. Pentru acéia iubéşte sfinŃii, ca să te 
tragă pohta lor cătră bunătăŃi. Adu-Ńi aminte adéseori de moartea ta, şi nu vei greşi mult lui 
Dumnezeu. Adu-Ńi aminte de împărăŃiia ceriului, ca să te ducă cătră dânsa pohta ei. Adu-Ńi aminte 
de matca focului şi de muncile céle cumplite, ca să urăşti lucrurile céle réle. (...) Nici să gândiŃi şi 
să ziceŃi: „De acum înainte noi suntem buni“, că nu te vor créde vrăjmaşii tăi, nici să te 
nădăjdueşti în trup. Cel ce să téme de draci, acela să arată chiiar că nu iaste într-însul frica lui 
Dumnezeu cu toată inima lui; iar cel ce se téme de Dumnezeu cu toată inima lui, acela iaste 
îndrăzneŃ spre dânşii. Cel ce să laudă înaintea a mulŃi, acela să arată că nu iaste frica lui 
Dumnezeu într-însul; iar cela ce va să să spăsească, acela tot de céle dumnizieşti să grijaşte şi 
toate pohtele calcă. Că cum iaste lénia ajutor pohtelor, aşa iaste trezvirea putére bunătăŃilor. Şi 
limba cea neînvăŃată numai ce umblă tocând, că n-are bunătăŃi dinlăuntru. Bunătatea face 
curăŃie, iar mâniia cea iute face patime. Şi muma bunătăŃilor iaste mila, iar umplerea răutăŃilor 
iaste semeŃiia. Inima cea împietrită face mânie, iar oprirea face linişte. Săturarea somnului face 
învierşunare pohtelor, iar spăseniia sufletului iaste priveghiiare cu seama. MulŃimea nălucirilor 
iaste somnul cel mult, iar floarea minŃii iaste iar priveghiiarea întru rugăciuni. Somnul cel mult 
îngroaşă gândul, iar priveghiiarea îl supŃie, însă acéia priveghiiare zicem, carea iaste pentru 
Dumnezeu şi să face în cântări şi în cântece duhovniceşti, iar într-alt chip mai bun iaste somnul 
cu tăcere decât priveghiiarea cu cuvinte dăşarte. (...) Cela ce-şi păzéşte gura, acela-şi rădică 
mintea sus la Dumnezeu.  Vorbele céle multe aŃâŃă urgie şi mânie. Cel ce face pre voia vecinului, 
semnează că mintea lui véde bunătăŃile, iar cel ce-şi face voia sa, semnează neînŃelepŃie.(...). Că 
cum mănâncă rugina pre hier, aşa mănâncă şi pre om slava cea omenească, deaca i să va lipi 
inima de dânsa. Şi cum să înfăşură volbura sau curpenul de viŃă şi piiarde roada ei, aşa, fătul 
mieu, piiarde trufiia şi mândreŃele roada împăratului sau a domnului. Că plecăciunea cea 
înŃeleaptă iaste mai întâi de toate bunătăŃile. Şi izjdărârea tuturor patemilor iaste mâncarea cea 
preste sătul. Iar sfârşitul răutăŃilor iaste a gândi omul însuşi că iaste drept. Şi cum mănâncă carii 
copacii, şi gândacii îi fac fâr de frunză, aşa şi pizma-i piiarde sufletul călugărului.(...)  

Deacii, fraŃilor, deaca vom să ne spăsim, noi să ne pocăim până suntem vii si să plângem 
şi să ne spălăm ranele céle spurcate ale inimii(…) Vasul iaste pocaianiia, iar untudelemnu, 
lucrurile céle bune. Iar lumânarea cea luminoasă iaste sufletul cel sfânt. Iani dar, fraŃilor, să ne 
nevoim, că s-au apropiiat ziua. Fericit iaste omul cela ce să grijaşte în toate zilele şi în tot ceasul, 
căci când să coasce roada, atuncea iaste vrémea secerişului. Deci spăsit iaste cel ce-şi va spăsi 
roada, că o vor aduna îngerii în jitniŃa cea de véci, iar celor ce vor fi ca mine, o, ce amar şi ce 
nevoe! Cum am zice plévelor, că pre acéla focul le va moşteni. Ni dar, fraŃilor, să fugim de lume şi 
de toate câte sunt ale lumii, ca să fim moşténi binelui aceluia, care ochiul nu au văzut, uréche nu 
l-au auzit, nici la gând şi la inima omului n-au întrat, céle ce au gătit Dumnezeu celor ce-l iubescu.  

                                            (ÎnvăŃăturile lui Neagoe Basarab c ătre fiul s ău Theodosie,  
Partea a doa…  ) 
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 B.   
Pentru căci iaste omul făcut de Dumnezeu, îndoit, de suflet cuvântătoriu şi de trup 

simŃitoriu are şi bunătăŃ îndoite; sufleteşti şi trupeşti. Şi sunt bunătăŃile céle sufleteşti 4: vitejiia, 
înŃelepciunea, dreptatea şi curăŃeniia. BunătăŃile céle trupeşti încă sunt 4: tăriia, întregimea, 
fromoséŃia şi sănătatea. Şi dintr-acéste bunătăŃ ale sufletului şi ale trupului nasc alte 4 bunătăŃ de 
obşte: credinŃa, nădejdia, dragostea şi smereniia. 

Déci pe acéste patru bunătăŃ ca pe 4 temelii nemişcate, voiu să-mi întemeez vorba ce 
voiu să fac astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, înaintea dragostii voastre. Ce întâi voiu să vă spuiu, 
foarte pe scurt, a fieştecăruia bunătate, putérea şi lucrarea ce are, pentru ca să se priceapă mai 
lesne célia ce voiu să grăesc, apoi vom întinde vorba înainte, de vom zice, după putinŃă, câte va 
aduce ceasul şi ne va lumina Dumnezeu, de la carele cérem şi ajutor. Ci vă pohtesc să ascultaŃ 
cu dragoste, ca să aveŃi şi plată de la Dumnezeu. 
CredinŃa, după cum zice fericitul Pavel la 11 capete cătră evrei, iaste fiinŃa celor nădăjduite şi 
lucrurilor celor ce nu să văd dovediri şi fără de credinŃă nu iaste cu putinŃă nimeni să fie plăcut 
înaintea lui Dumnezeu, nici să se apropie de el. (…) 

Iată dară că fără de credinŃă nu iaste cu putinŃă să ne mântuim şi să ştiŃ că lăcaşul ei 
iaste inima omului şi viaŃa ei, faptele céle bune, după cum zice apostolul Iacov: Că precum trupul 
omului iaste mort făr de suflet, aşa şi credinŃa iaste moartă, fărde fapte bune. Şi nimeni să nu 
socotească în mintea lui cum că cu credinŃă singură să va mântui, de nu va face şi fapte bune, că 
va greşi. Şi iată că v-am spus, cu puŃine cuvinte, putéria credinŃii. AuziŃ şi al nădejdii. 

Nădéjdia iaste o îndrăzneală adevărată cătră Dumnezeu, dată în inima omului din 
dumnezeiasa strălucire, ca să nu deznădăjduiască niciodată de darul lui Dumnezeu, ci să fie 
încredinŃat cum că va lua, prin pocăinŃă, ertăciune păcatelor şi verice altă cérere, sau trecătoare, 
sau vécinică. Şi să încredinŃează şi să adeverează nădiajdia aceasta în inima omului întâi cu 
ajutoriul şi cu darul lui Hristos (…).  

Iată că aŃi înŃeles putérea nădejdii; să vă spuiu acum şi a dragostii. 
Dragostea încă iaste, după cum zice fericitul Pavel, mai mare decât credinŃa şi decât 

nădéjdia, temeiul şi vârful tuturor bunătăŃilor, caré unéşte pre mulŃi întru una şi face cale cătră 
Dumnezeu tuturor celora ce o iubesc (…). 

AŃi înŃeles şi putérea dragostii; să spuiu acum şi a smereniei. Smereniia încă iaste 
sfârşitul, legătura şi pecétea tuturor bunătăŃilor, căci că de ar face neştine toate bunătăŃile lumii şi 
smerenie să nu aibă, toate-s pierdute, toate-s stricate, toate-s de nimica şi osteneala lor iaste în 
deşărt, pentru căci smereniia iaste maică tuturor bunătăŃilor. Şi precum maica pune multă 
nevoinŃă din fireasca dragoste ce are de hrănéşte pre copiii săi, ca să-i crească şi-i feréşte de 
toate ca să nu li se întâmple vreo primejdie şi-i va piiarde, aşa şi smereniia hrăniaşte bunătăŃile 
de cresc şi le feréşte de toate primejdiile, ca să nu piară. Pentru căci păcatul cel dintâi şi mai 
mare decât toate păcatele iaste mândriia, caré o au izvodit şi au născut singur satana, carele era 
înger şi să numiia Luceafăr, pentru multa lumină ce avea; care mândrie l-au surpat şi l-au 
pogorât, cu toată ceata lui, întru céle mai de jos prăpăstii ale iadului. Şi dintr-atâta lumină ce avea 
s-au făcut decât toate negréŃele şi decât toate întunérecile mai negru şi mai întunecat şi iaste să 
se osândească în véci nesfârşit pentru căci nu are tămăduială, nici vindecare rana lui, că fiind 
duh, nu are pocăinŃă. 

Şi cu acest păcat al mândriei, pentru multa lui zavistie, au înşălat şi pe ticălosul Adam, de 
l-au surpat din cinstea lui şi l-au adus la moarte şi l-au pogorât şi pre dânsul în iad. Şi precum 
păcatul mândriei au avut putére de au pogorât pre Luceafăr, până la céle mai de jos prăpăstii ale 
iadului, aşa şi bunătatea smereniei are mai multă putére decât mândriia; că au făcut pre singur 
Dumnezeu, carele iaste făcătoriul Luceafărului şi s-au plecat atâta, cât au lăsat ceriurile şi toată 
slava şi lauda ce avea de toate puterile cereşti, de s-au pogorât pre pământ, şi s-au făcut om şi s-
au smerit până la moarte, după cum zice fericitul Pavel, moarte de cruce; şi s-au pogorât şi până 
la iad de au scos pre Adam, cu tot neamul lui şi l-au suit împreună cu dânsul la ceriu, unde au 
fost şi mai înainte. Iară Luceafărul n-au putut să se mai sue, căci îl atârnă păcatul în jos. 

Că păcatul să asamână pietrii şi-i caută să meargă la maica ei, în pământ, de unde şi 
iaste. Iar bunătatea să aseamână focului şi iaste să meargă sus, în văzduh, unde-i iaste matca, 
că Dumnezeu iaste foc mistuitoriu şi pară de foc supŃire, precum l-au văzut prorocul Ilie. Şi 
precum un om are în casa lui aur, argint, scule şi alte haine şi când iase din casă pune lacăt şi 
încue, pentru ca să nu meargă vreun hoŃ să i le fure, să se păgubească, aşa şi smereniia încue, 
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ca un lacăt, toate bunătăŃile, ca să nu meargă hoŃul cel de obşte, diavolul, să le fure şi să va 
păgubi de osteneala ce-au făcut. 

Şi iată că, după putinŃă, cu scurte vorbe v-am spus putérea şi lucrarea acelor 4 bunătăŃ, 
carele trebuiaşte, cu toŃii câŃ le-aŃ auzit, să le însemnaŃ în inima voastră şi să le păziŃ şi, după 
putinŃă, să le şi faceŃ; şi atunce veŃ fi fericiŃ după cum zice Hristos: FericiŃ cei ce aud cuvântul lui 
Dumnezeu şi-l păzesc pre dânsul.(…) 

ÎnŃeles-aŃ putéria dragostei cătră aproapele? Afle-să şi acum vreunul, au din cei bogaŃ, au 
din cei săraci, după ce va cunoaşte lipsa şi sărăciia fratelui său, creştinului, carele iaste 
aproapele său, să-i facă ajutor la nevoia lui, cu dragoste curată şi fărde făŃărie, de nu va avea 
putére cu bani sau cu altcevaş, măcar cu un sfat bun, sau cu un cuvânt de mângâiare şi nu 
numai eu, ci toŃ creştinii cei ce să tem de Dumnezeu, îl vor Ńinea întocma cu sfântul Nicolae şi cu 
alŃi sfinŃi, că atâta iaste Dumnezeu de mulŃemit şi priimitor, cu multă dragoste de cel puŃin a 
aceluia ce o va face cu credinŃă şi cu dragoste, ca şi de cel mult a aceluia ce poate face.(…) 

Pentru aceasta dară, iubiŃii miei întru Hristos fraŃ şi blagosloviŃi creştini, câŃ v-aŃ adunat 
astăzi ca să prăznuiŃi şi să vă bucuraŃ de pomenirea sfântului, trebue, după cât va fi putinŃa a 
fieştecăriia, luând pildă de pe faptele sfântului, să ne asămânăm lui şi să iubim întâi pre 
Dumnezeu, după cum iaste scris la porunca cea dintâi şi pe aproapele nostru; să iubim pre 
vrăjmaşii noştri şi să le facem bine. Să cinstim pre părinŃii noştri, atâta pre cei ce neau născut, cât 
şi pre cei sufleteşti, carii sunt cuvioşii călugări şi cucernicii preoŃ. Să ne ferim, din cât ne va fi 
putinŃa, de curvie, de beŃie, de zavistii, de vânzări, de apucări, de năpăşti şi de alte multe ca 
acéstia că, sunt aflări ale începătoriului de răutăŃ ale diavolului, pentru ca să ne desparŃă de 
Hristos, Domnul nostru, şi să-ş bată joc de noi, după pohta lui.        
                                                        (Antim Ivireanul, Didahii, Luna lui dechemvrie, 6. Cazanie la 
Sfântul Nicolae ) 
 

Alege una dintre variantele de subiect propuse mai jos şi răspunde corect tuturor 
cerin Ńelor formulate în sarcinile de lucru .  

Aten Ńie!  Nu ai voie să rezolvi ambele subiecte. Trebuie să optezi pentru cel care îŃi place 
mai mult. 
 

 
 
 

VARIANTA I 
 
A. LECTURA (80 de puncte) 

XIII. ÎnŃelegerea textului ( 16 puncte) 
9. Precizează două elemente specifice, prezente în textul B,   semnificative pentru 

dimensiunea religioasă a existenŃei.                                                                                                                                           
4 puncte 

10. Explică rolul interogaŃiilor retorice din cel de-al doilea text.                                                              
12 puncte  

XIV. Scriere despre textul literar (25 de puncte) 
Redactează o compunere de 30-40 de rânduri, în care să prezinŃi comparativ modul în care 

se conturează viziunea lui Neagoe Basarab şi a lui Antim Ivireanul despre valorile morale 
fundamentale în cele două texte propuse. 

XV. Scriere imaginativ ă (25 de puncte) 
Redactează un eseu de cel puțin 30 de rânduri , plecând de la afirmaŃia Iară Luceafărul n-au 
putut să se mai sue, căci îl atârnă păcatul în jos (din textul B), în care să-Ńi exprimi opinia despre 
aspira Ńie. 

Pentru a obŃine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele:  
- formularea unui titlu sugestiv; 
- respectarea relaŃiei dintre titlu şi conŃinutul compunerii; 
- raportarea la afirmaŃia dată; 
- exprimarea şi susŃinerea opiniei personale despre aspiraŃie; 
- crearea unui eseu original. 

Redactare (14 puncte) 
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Cele 14 puncte se acordă pentru respectarea regulilor de ortografie şi punctuaŃie, aşezarea în 
pagină a textului, utilizarea unui stil adecvat tipului de compunere indicat. 
 
E. PRACTICA RAłIONALĂ ŞI FUNCłIONALĂ A LIMBII (10 puncte) 
1. Precizează tehnica argumentativă folosită în fragmentul: Acéstea toate le socotéşte şi le 
gândéşte şi cu céle bune te îngrădéşte, iar céle réle tu le leapădă. Însă nu le vei putea socoti, 
deaca nu vei face cu dreptate lucrurile lui Dumnezeu. Că mai întâi de toate iaste tăcérea. Deci 
tăcérea face oprire, oprirea face umilinŃă şi plângere, iar plângerea face frică, şi frica face 
smerenie. Smerénia face socoteală de céle ce vor să fie, iar acea socoteală face dragoste, şi 
dragostea face sufletele să vorbească cu îngerii.                                                                        4 
puncte  
2. Prezintă modul în care se realizează subiectivitatea discursului în textele propuse.                                    
6 puncte 
 
F. ELEMENTE DE CONSTRUCłIE A COMUNICĂRII (20 de puncte) 
1. Transcrie câte trei comparaŃii folosite în fiecare dintre cele două texte propuse.                                       
6 puncte  
2. Prezintă valoarea expresivă a substantivului fraŃi din sintagma : iubiŃii miei întru Hristos fraŃ şi 
blagosloviŃi creştini,  din textul B.                                                                                                                                                       
6 puncte 
3. Motivează, într-un text de 6-10 rânduri, prezenŃa, în cele două texte, a unor elemente 
lingvistice învechite/arhaice.                                                                                                                
                8 puncte  
 
Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
Total: 120 de puncte 
 

 
 
 

VARIANTA a II-a 
 
A. LECTURA (80 de puncte) 

I. ÎnŃelegerea textului ( 16 puncte) 
1. Precizează  două motive literare comune celor două texte.                                   

4 puncte 
2. Explică semnificaŃia titlurilor celor două opere.                                                  

12 puncte  
II. Scriere despre textul literar (25 de puncte) 
Redactează o compunere de 30-40 de rânduri, în care să prezinŃi comparativ modul în care 

se conturează viziunea lui Neagoe Basarab şi a lui Antim Ivireanul despre valorile morale 
fundamentale în cele două texte propuse. 

III. Scriere imaginativ ă (25 de puncte) 
Redactează un eseu de cel puțin 30 de rânduri, plecând de la afirmaŃia Somnul cel mult 

îngroaşă gândul, iar priveghiiarea îl supŃie, (din textul A), în care să-Ńi exprimi opinia despre 
luciditate . 

Pentru a obŃine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele:  
- formularea unui titlu sugestiv; 
- respectarea relaŃiei dintre titlu şi conŃinutul compunerii; 
- raportarea la afirmaŃia dată; 
- exprimarea şi susŃinerea opiniei personale despre luciditate; 
- crearea unui eseu original.     

Redactare (14 puncte) 
 Cele 14 puncte se acordă pentru respectarea regulilor de ortografie şi punctuaŃie, aşezarea în 
pagină a textului, utilizarea unui stil adecvat tipului de compunere indicat. 
 
B. PRACTICA RA łIONALĂ ŞI FUNCłIONALĂ A LIMBII (10 puncte)  
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1. Ilustrează, prin câte două exemple din fiecare text, modul în care se realizează funcŃia fatică a 
limbajului în textele paremiologice.                                                                                                                                     
4 puncte  
2. Explică rolul conjuncŃiei conclusive deci din textul A.                                                                                  
6 puncte 
 
C. ELEMENTE DE CONSTRUCłIE A COMUNICĂRII (20 de puncte) 
1. Transcrie câte trei forme verbale arhaice din primele fiecare dintre cele două texte propuse.                    
6 puncte  
2. Prezintă valoarea expresivă a substantivului dragoste din fragmentul Smerénia face socoteală 
de céle ce vor să fie, iar acea socoteală face dragoste, şi dragostea face sufletele să vorbească 
cu îngerii, din textul B.         6 puncte 
3. Motivează, într-un text de 6-10 rânduri, prezenŃa în cele două texte a unor elemente lingvistice 
învechite/arhaice.                                                                                                                  
                                                                                                                                                                         
8 puncte  
 
Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
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 OLIMPIADA DE LIMB Ă, COMUNICARE ŞI LITERATUR Ă ROMÂNĂ 
 „G. CĂLINESCU” 

 etapa judeŃeană, 9 ianuarie 2009 
 CLASA a XII-a 

Timp de lucru  180 de minute 

- timpul destinat lecturii critice a textelor                 30 minute  
- timpul destinat redactării r ăspunsurilor                 150 minute 

Citeşte cu atenŃie textele de mai jos: 
A. 
Copilo, pune-Ńi mânile pe genunchii mei. 
Eu cred că veşnicia s-a născut la sat. 
Aici orice gând e mai încet, 
şi inima-Ńi zvâcneşte mai rar, 
ca şi cum nu Ńi-ar bate în piept, 
ci adânc în pământ undeva. 
Aici se vindecă setea de mântuire 
şi dacă Ńi-ai sângerat picioarele 
te aşezi pe un podmol de lut. 
 
Uite, e seară. 
Sufletul satului fâlfâie pe lângă noi, 
ca un miros sfios de iarbă tăiată, 
ca o cădere de fum din streşini de paie, 
ca un joc de iezi pe morminte înalte.  
                                          (Lucian Blaga, Sufletul satului) 
B. 
1 
îŃi închin un imn Ńie veac al mediocrităŃii 
nu mai vânăm ursul sur prin munŃii americii 
braŃele noastre nu mai sângeră păduri sălbatece 
ne operăm visele ca intestine 
singuri ne închidem în mucegaiul birourilor 
dimineaŃa dactilografele îşi îmbrăŃişează logodnicii 
până la revederea din ceasul nopŃii 
când vor face dragoste pe saltele de paie 
dar în aer sufletele ni se sărută 
clădim un cer peste acoperişuri ca mădulare 
pe bulevarde sirenele autobuzele 
cum acompaniază concertul prin fără fir 
veac al asigurărilor şi al reclamei luminoase 
e ora când englejii o aplaudă pe raquel meller 
şi refuză buchetul de violete 
aruncă lumini jocurilor de ape 
scâşnesc din dinŃi marile cotidiane 
şi iată: agenŃii companiilor de afişaj 
primenesc rufăria zidurilor. [...] 
3 
acum strada te primeşte ca o cutie de poştă 
obişnuinŃa e pe umerii tăi o cămaşă uzată 
strada e aici la picioarele tale precum câinele credincios 
aerul stă pe acoperişuri ca un preş 
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tu eşti o scrisoare în strada cutie de poştă 
destinul tău e acolo distribuitor mecanic 
el te va duce la destinaŃia pe meningea ta scrisă 
desigur tu mergi pe sub casele cu şorŃuri ca brutărese 
dar altcineva întoarce arcul din pupilele tale 
zgomotele îŃi ling tâmplele arterele 
vânzătoarea îŃi întinde gazeta de dimineaŃă 
o! gazeta, ce dantelă pentru melancolia ta 
lindbergh a aruncat un curcubeu între america şi europa 
un profesor de strategie e asasinat în expresul paris marsilia 
preŃul pâinii se va urca cu zece centime 
dar aerul flutură un drapel între genele tale 
singurătatea e dreaptă ca un semnal de uzină 
cartierele pulsează se umplu de suc ca ovare 
botul luceferilor te scormoneşte te sperie 
e un continent femeia care merge înaintea ta 
şi iată-te la casablanca eşti fără lucru 
lăzile se rostogolesc în port ca monezile 
e un miros tare de ulei şi de vuiet 
înaintezi prin ecuaŃia sângelui 
în părul aerului sunt catarte cordaje 
precum penele de şoim la un şef indian 
iată grânele bumbacurile ca amulete 
clănŃănesc stelele argintăria lacului 
o lotcă spintecă trestia vinelor 
dar nu e decât vitrina unei companii navale 
pasul ezită ca timpanele 
şi totuşi soarele îşi face loc cu coatele 
un surâs te urcă până la etajul al optulea 
orice cuvânt un dosar un dosar un dosar chiar cerul 
e o maşină de scris somnul 
se depărtează se aproprie ca o pădure tăcerea 
[...] 
5 
te opreşti la vânzătoarea de legume 
îŃi surâd ca şopârle fasolele verzi 
constelaŃia mazărei naufragiază vorbele 
boabele stau în păstaie ca şcolarii cuminŃi în bănci 
ca lotci dovlecii îşi vâră botul înaintează 
amurgesc sfeclele ca tapiŃerii pătrunjelul mărarul 
iepuri de casă ridichii albi pătlăgelele 
vinete înnoptează iată tomatele ca obrajii transilvănencelor 
în broboade de mângăieri cristale paşii 
conopidele cât omăt întârziat pe boschetele de şoapte 
şi sticle cu apă minerală morcovii oglinzi fluviul 
ca oase lungi se deosebesc casele cuvintele 
cu virtuŃi terapeutice drumul săpat în patlagină lăptuci 
şi iată faŃa de hristos chinuit a cartofului 
el ştie secretele nopŃii cu burdufe de linişti 
rădăcinile lui pipăie rărunchii pământului 
albe netede ca tuburi rădăcinile 
înaintează în nervi 
sug înŃelepciunea vremurilor osemintele nopŃii 
închini un imn cartofului 
 
vreau să am limpezimea tăcerea ta 
fruct al Ńărânei asemeni cu Ńărâna 
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din pântecul întunericului nu ne uita 
întăreşte-ne cu uleiul nopŃilor mâna 
 
tu ştii subterane abecedare 
te-au hrănit dumnezeu şi ploile 
virtuŃile Ńi le tragi din pământ ca din staul oile 
cerurile te primesc în orice căldare 
 
cartof icoana umilinŃii a răbdării 
tu te mulŃumeşti cu puŃin şi ne dai tot 
iată şi triunghiul zborului în metalul înserării 
cerul atârnă ca limba câinilor de un cot 
 
cartof ca mâinile plugarului aspre 
cu răcoare de tunel de după-amiază 
tu eşti al gliei glas pre 
tine ochiul îngerilor fără haraci te veghează 
 
tu îŃi lipeşti urechea de pământ 
lingi zgomotele măruntaiele toate 
atâtea vrăji ca etichete de drogherie în tine sunt 
tu eşti un pahar cu vitalitate 
 
îmi place coaja miezul tău umezindu-se 
cum îŃi faci loc cu umerii ca să creşti 
te aştept te ascult şi bătăi de inimă ivindu-se 
în negreală şi noroiul tău culori cereşti 
 
strângi şi apoi ne dai pe limbă amidon 
tu primeşti binecuvântarea vântului 
norii îŃi clădesc pe sub zare un tron 
şi numai poetul ştie că tu eşti câinele pământului 
8 
te-ai îmbăiat în părul blond al oglinzilor 
oglinzi oglinzi grădini peste pânzele aerului 
sărutarea de sălcii tremurate a umbrelor 
continuare a ochiului în harfe de ape 
oglinzi ca întâia ieşire din casă a convalescentului 
cu zboruri cu tulpini înlemnite în ger 
şi defilarea aerului ca drapelele regimentului 
 
oglinzi brune oglinzi roşcate ca fata hangiŃei 
oglinzi cum sunt copitele căprioarelor scrise în munŃi 
oglinzi cu piatră vânătă ca frunza viŃei 
oglinzi adolescente ca frunŃi 
 
am văzut încolăcindu-se în voi frunzarele şerpii 
vânătorul căuta urma zilei rănite 
în argint se iveau îngerii şi cerbii 
în ceruri rufele vântului clătite 
 
oglinzi de culoarea tăcerii a surâsului 
oglinzi ca peştele zvârcolindu-se în metal 
oglinzi ca o amintire a văzului 
oglinzi ca gâtul femeilor la bal 
 
în inel cântecele dorm ferecate 
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ca-n uger laptele luminii creşte 
pe mâini iedera cuvintelor urcate 
şi un călăreŃ la conac inima se opreşte 
oglinzi cu săli de aşteptarea cu reveniri 
cu rămasul bun al emigrantului al orii 
câmpurile se umflă ca mările în priviri 
se caŃără spre edelwaisul lunei avaiatorii 
 
oglinzi cum mă înfăşoară cum iubesc răcoarea 
voastră oglinzi de priviri oglinzi de mătase 
oglinzi umede în buruieni ca boarea 
oglinzi ca evantalii deschise în oase 
 
oglinzi garaje de automobile covoare 
olteneşti vă ştiu spuma lâna 
norilor când iarna vă încuie vă doare 
şi-mi plimb prin blănurile voastre mâna 
 
oglinzi cu catifelări de ringlode de rugină 
oglinzi incediind corăbiile perşilor 
voi sunteŃi ecoul sângelui în lumină 
apusul vă dăruie rumeneala cireşilor 
am muşcat fructul vostru am lins 
pielea bronzată ca prunele cu privirile 
oglinzi terase înspre lacul zürich 
când trenul înaintează ca pescarii de-a lungul Ńărmului 
şi iată seara vă amestecă băuturile 
seara 
oglinzile nu se mai pot deosebi între ele 
numaii ochii se înfig ca pinteni în trup 
dar e mireasma ca un fior e mireasma 
sunt oglinzi cu parfum de garoafe 
sunt oglinzi cu parfum de busuioc 
sunt oglinzi prinse cu agrafe 
sunt oglinzi care nu se văd deloc 
cum în oceanul atlantic curenŃii calzi 
cum în glasul tău se umflă păuni 
cum în piersică sâmburele 
cum sub trăsnetul crengilor în pădure tăcerea 
9 
bulervardele se rumenesc ca pâini în brutăria dimineŃii 
buline automobilele alunecă în esofagul tăcerii 
se deschid parcurile cu oglinzi de răcoare 
şi iată restaurante în care la prânz se îmbulzesc funcŃionarii 
mâncărurile se succed repezi ca trenuri 
am văzut răzând cu pântecele deschis 
animalele ca steaguri atârnate la măcelărie 
vibrează timpane trotuarele 
acum sângele circulă paralel cu metrourile 
o amintire îŃi face semn te îmbie ca o vacanŃă 
şi deodată marea mânecii e o pelerină albastră 
clădesc insule sirenele se destramă 
bruma pânzelor plajă surâsul 
oraşul se termină ca o serbare şcolară 
dar oraşele Ńările se ating în sălile de concerte 
e o vânătoare de elefanŃi prin lianele vinelor 
din copacul aerului sar veveriŃe instrumentele 
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torenŃiale ruperile de linişti ca de nori 
pasul se încâlceşte în vegetaŃia sunetelor toridă 
notele ca botul panterelor sunt clare 
puştile destramă pernele urşilor albi 
se topesc privirile fantome alunecă şi deodată 
bursa cu vijelia glasurilor sună 
cornul inimii scoboară se urcă termometre acŃiunile 
se deplasează pe cer timbrele avioanelor 
un cuvânt şi se prăbuşesc balcoane pădurile din mexic 
sondele de petrol trec din mână în mână ca pălăriile de paie 
grânele sunt rânduite în eprubete ca acizii 
dar iată poŃi să cumperi somnul în cutiuŃe la farmacii 
cerul e servit în ceşti pe terasele marilor hoteluri 
marea e o batistă pentru uzul acestui oberchelner 
vecina ta are pe piept perle ca inscripŃii 
silabiseşti degetele ei ca literele chirilice 
privirea asta e o sârmă pe care alunecă troleul amintirii 
treci prin paloarea geometrică a buzelor a şervetelor 
noaptea şi tăcerea se sărută precum coamele a două iepe 
munŃii îşi pun mănuşile norilor 
în glastre de văi se însămânŃează ecoul 
surâsul se şterge ca linia cocorilor 
în pieptul viorilor se culcă vocea ca-n staul boul 
 
copacii conspiră până la gara cea mai apropiată 
pasul îngerilor între coaste răsună 
cerbii privesc speriaŃi la roşeaŃa de fată 
cu care dealul primeşte începutul de lună 
 
cuvintele se împart ca frunzele în grădini 
înfloresc accidentele pe buzele prăpăstiilor 
ce rufărie razele stelelor în arini 
cântecul pădurii împrumută încordarea prăştiilor 
 
din aer brumat rupi afişe 
un Ńinut nou te primeşte acelaşi ilarie 
ca ploaia privirea domnului e piezişe 
brazda sufletului se răstoarnă în arie 
 
tu eşti un refugiu unde te apleci 
fântânile înalŃă gâturi până în fund 
noaptea deschide în răcoare un beci 
şi ochii se dăruie în amintire prund 
                                Ilarie Voronca, Ulise (fragmente) 
 

Alege una dintre variantele de subiect propuse mai jos şi răspunde corect tuturor cerinŃelor 
formulate în sarcinile de lucru.  

AtenŃie! Nu ai voie să rezolvi ambele subiecte. Trebuie să optezi pentru cel care îŃi place mai 
mult. 
 

VARIANTA I 
 
A. LECTURA (80 de puncte) 

XVI.  În Ńelegerea textului ( 16 puncte) 
11. Precizează două elemente specifice modernismului prezente în cele două texte.4 puncte 
12. Explică rolul invocaŃiilor retorice din primele patru versuri ale fiecăreia din cele două poezii.                                                                                                                   

12 puncte 
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XVII.  Scriere despre textul literar (25 de puncte) 
Redactează o compunere de 30-40 de rânduri, în care să prezinŃi modul în care se conturează imaginea 

satului şi a oraşului în cele două texte suport. 
XVIII.  Scriere imaginativă (25 de puncte) 

Redactează un eseu de cel puțin 30 de rânduri care să conŃină propoziŃia altcineva întoarce arcul din 
pupilele tale (din textul B) şi în care să-Ńi exprimi viziunea despre destin. 

Pentru a obŃine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele:  
- formularea unui titlu sugestiv; 
- respectarea relaŃiei dintre titlu şi conŃinutul compunerii; 
- folosirea propoziŃiei date în cuprinsul eseului; 
- exprimarea şi susŃinerea viziunii despre destin; 
- crearea unui eseu original. 

     Redactare (14 puncte) 
     Cele 14 puncte se acordă pentru respectarea regulilor de ortografie şi punctuaŃie, aşezarea în pagină a 
textului, utilizarea unui stil adecvat tipului de compunere indicat. 
G. PRACTICA RA łIONAL Ă ŞI FUNCłIONAL Ă A LIMBII (10 puncte) 
1. Prezintă modul în care se realizează subiectivitatea discursului în textele A şi B.      4 puncte  
2. Explică semnificaŃia câte unei comparaŃii din fiecare din cele două texte citate.         6 puncte 
H. ELEMENTE DE CONSTRUCłIE A COMUNIC ĂRII (20 de puncte) 
1. Transcrie câte trei cuvinte folosite cu sens conotativ în primele zece versuri ale fiecăreia din cele două 
poezii suport.                                                                                                      6 puncte 
2. Explică valoarea expresivă a adverbului aici folosit în textul A.                                      6 puncte 
3. Motivează, într-un text de 6-10 rânduri, absenŃa semnelor de punctuaŃie din textul B.  8 puncte 
 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
 
 
 

VARIANTA A II-A 
 
A. LECTURA (80 de puncte) 

I.  În Ńelegerea textului ( 16 puncte) 
1. Transcrie, din fiecare text citat, câte două cuvinte din câmpul semantic al timpului.  
                                                                                                                                     4 puncte 
2. Prezintă, în 6-10 rânduri, particularităŃile prozodice ale celor două texte.           12 puncte 
II.  Scriere despre textul literar (25 de puncte) 
Redactează o compunere de 30-40 de rânduri, în care să prezinŃi modul în care se conturează imaginea 

satului şi a oraşului în cele două texte suport. 
III.  Scriere imaginativă (25 de puncte) 

Redactează un eseu de cel puțin 30 de rânduri care să conŃină propoziŃia altcineva întoarce arcul din 
pupilele tale (din textul B) şi în care să-Ńi exprimi viziunea despre destin. 

Pentru a obŃine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele:  
- formularea unui titlu sugestiv; 
- respectarea relaŃiei dintre titlu şi conŃinutul compunerii; 
- folosirea propoziŃiei date în cuprinsul eseului; 
- exprimarea şi susŃinerea viziunii despre destin; 
- crearea unui eseu original. 

     Redactare (14 puncte) 
     Cele 14 puncte se acordă pentru respectarea regulilor de ortografie şi punctuaŃie, aşezarea în pagină a 
textului, utilizarea unui stil adecvat tipului de compunere indicat. 
B. PRACTICA RA łIONAL Ă ŞI FUNCłIONAL Ă A LIMBII (10 puncte)  
1. Prezintă două particularităŃi ale discursului monologat prezente în textul A şi în secvenŃa 5 a textului B.                                                                                                                            
4 puncte 
2. Ilustrează o caracteristică a limbajului poetic (expresivitate, sugestie, ambiguitate), comună celor două 
texte.                                                                                                                          6 puncte 
C. ELEMENTE DE CONSTRUCłIE A COMUNIC ĂRII (20 de puncte) 
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1. Transcrie câte trei cuvinte folosite cu sens conotativ în primele zece versuri ale fiecăreia din cele două 
poezii suport.                                                                                                      6 puncte 
2. Explică valoarea expresivă a conjuncŃiei adversative dar  folosite în secvenŃa 3 a textului B.                                      
                                                                                                                                            6 puncte 
3. Motivează, într-un text de 6-10 rânduri, scrierea fără majuscule a substantivelor proprii din textul B.                                                                                                                               
8 puncte 
 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


