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INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BUZĂU 
  

 
 

  OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ 
  

Etapa locală, 17 februarie 2012  
Clasa a X-a 

Toate subiectele sunt obligatorii. 
Timpul de lucru: 2 ore   
Se acordă 10 puncte din oficiu  
Total – 120 de puncte 
 
Citeşte cu atenţie următoarele texte: 

A. „În vremea veche, pe când oamenii, cum sunt ei azi, nu erau decât germenii viitorului, pe 
când Dumnezeu călca încă cu picioarele sale sfinte pietroasele pustii ale pământului - în vremea 
veche trăia un împărat întunecat şi gânditor şi avea o împărăteasă tânără şi zâmbitoare ca miezul 
luminos al zilei. Trecură cincizeci de ani de când împăratul purta război c-un vecin al lui. Murise 
vecinul şi lăsase moştenire fiilor şi nepoţilor ura si vrajba de sânge. Cincizeci de ani, şi numai 
împăratul trăia singur, ca un leu îmbătrânit, slăbit de lupte şi suferinţe - împărat ce-n viaţa lui nu 
râsese niciodată, care nu zâmbea nici la cântecul nevinovat al copilului, nici la surâsul plin de amor 
al soţiei lui tinere, nici la poveştile bătrâne si glumeţe ale ostaşilor înălbiţi in bătălii şi nevoi. Se 
simţea slab, se simţea murind şi n-avea cui să lase moştenirea urii lui. Trist se scula din patul 
împărătesc, de lângă împărăteasa tânără - pat aurit, însă pustiu şi nebinecuvântat - trist mergea la 
război cu inima neîmblânzită şi împărăteasa sa, rămasă singură, plângea cu lacrimi de văduvie 
singurătatea ei. […] Lungi cearcăne vinete se trăgeau împrejurul ochilor şi vine albastre se trăgeau 
pe faţa ei albă ca o marmură vie. Sculată din patul ei, ea se arunca pe treptele de piatră a unei bolte 
în zid, în care veghea, deasupra unei candele fumegânde, icoana îmbrăcată în argint a Maicei 
durerilor. Înduplecată de rugăciunile împărătesei îngenuncheate, pleoapele icoanei reci se umeziră 
şi o lacrimă curse din ochiul cel negru al maicii lui Dumnezeu. Împărăteasa se ridică în toată 
măreaţa ei statură, atinse cu buza ei seacă lacrima cea rece si o supse în adâncul sufletului său. Din 
momentul acela ea purcese îngreunată. Trecu o lună, trecură două, trecură nouă, şi împărăteasa 
făcu un fecior alb ca spuma laptelui, cu părul bălai ca razele lunii. Şi-i puse mama numele Făt 
- Frumos din lacrimă. 

Şi crescu şi se făcu mare ca brazii codrilor. Creştea într-o lună cât alţii într-un an. Când era 
destul de mare, puse să-i facă un buzdugan de fier, îl arunca în sus de despica bolta cerului, îl prinse 
pe degetul cel mic, şi buzduganul se rupse in două. Atunci puse să-i facă altul mai greu, îl aruncă în 
sus aproape de palatul de nori al lunii; căzând din nori, nu se rupse de degetul voinicului. Atunci 
Făt -Frumos îşi luă ziua bună de la părinţi,  ca să se ducă să se bată el singur cu oştile 
împăratului ce-l duşmănea pe tatăl său”.  
                                                                                                         (Mihai Eminescu – Făt - Frumos din lacrimă) 

 
 
B. „A fost odată ca niciodată o împărăteasă tare frumoasă şi voinică, şi împărăteasa ceea, 

când i-a venit ceasul, a născut un prunc aşa de slut la chip şi la trup aşa pocit, că nu-i venea nimănui 
să-l socotească făptură de om. Dar când s-a născut el, ursitoarea lui le-a spus, împărătesei şi 
femeilor din casă, să nu se sperie, fiindcă băiatul ăsta o să iasă foarte plăcut om; o s-ajungă vestit de 
cuminte şi de deştept,  şi-ndrăzneţ nevoie mare; cum am zice, un om şi jumătate. Ba, a mai spus că 
băiatul are să poată hărăzi fiinţei pe care a iubi-o el atâta minte câtă şi a lui. 
 S-a mai mângâiat puţintel cu făgăduielile astea biata împărăteasă, care era, fireşte, destul de 
amărâtă că adusese pe lume aşa spurcăciune de broscoi. Şi, adevărat, nici n-a început copilul să 
gângurească bine, că numaidecât s-a pornit să spună fel de fel de vorbe cuminţi şi pline de duh, şi 
tot ce făcea îl prindea ş-avea haz, că o lume-ntreagă se minuna de el. Uitam să vă spun că se născuse 
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mititelul cu un şomoiog de păr deasupra capului, şi de aceea îl porecliseră: Făt-Frumos – că de! era 
doar şi el fecior de-mpărat – Făt-Frumos cu Moţ-în-Frunte. 
 La vreo şapte-opt ani după astea, împărăteasa din împărăţia de-alături a născut două  
gemene. A care a văzut mai întăi lumina era mai frumoasă ca ziua. De faţă, la naştere, stătea tot 
ursitoarea care ursise mai anţărţ şi pe Făt-Frumos cu Moţ-în-Frunte; şi ca să mai potolească bucuria 
împărătesei, ursitoarea i-a spus că fetiţa asta n-o să aibă minte deloc; că, pe câtu-i de frumoasă, tot 
pe-atâta o să fie de neroadă. Pe lângă mâhnirea dintâi, i-a venit a doua, şi mai mare ; că de-ndată a 
mai născut o fetiţă –urâtă, da urâtă de mama focului ! 
 - Vai de mine, Doamne, a strigat lehuza, ce sluţenie mai făcui ! 
 - Nu trebuie să te mâhneşti până-ntr-atâta, măria-ta, i-a zis ursitoarea; copila asta o să aibă 
parte pe lume de altă podoabă: o să fie înzestrată cu multă deşteptăciune, aşa că n-are să ia nimeni 
seama la cusurul ei”.  

                                 (Ion Luca Caragiale – Făt-Frumos cu Moţ-în-Frunte) 
 

I. Înţelegerea textului (20 de puncte)  
   1. Identifică două trăsături ale basmului cult prezente în ambele fragmente. (8 p.)  
   2. Selectează din fiecare fragment câte două figuri de stil diferite prin intermediul cărora 
este prezentat un personaj (12 p.)  
 
II. Scriere despre textul literar (35 de puncte)  
       Într-o compunere de 20 – 30 de rânduri, prezintă particularităţile incipitului basmului 
cult, utilizând, pentru exemplificare, secvenţe din ambele texte propuse.  
 
III. Scriere imaginativă (35 de puncte)  
       Valorificând mesajul fiecăruia dintre cele două fragmente, alcătuieşte un eseu liber, de 
cel puţin 30 de rânduri, despre aspiraţia fiinţei umane de a-şi defini identitatea în raport cu 
lumea exterioară. Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere:  
-  propunerea unui titlu sugestiv;  
-  relaţia dintre titlu şi conţinutul compunerii;  
-  originalitatea dezvoltării unei opinii personale referitoare la  tema propusă;  
-  valorificarea  conţinutului celor două fragmente.  
 
Redactare  (pentru ambele compuneri – II şi III) 20 de puncte 
Pentru redactarea întregii lucrări vei primi 20 de puncte (organizarea ideilor în scris – 4 
puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 4 
puncte; ortografia – 3 puncte; punctuaţia – 3 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 
punct, încadrarea în limita maximă de caractere indicată – 2 puncte). 
 
  
 


