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INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BUZĂU 
  

 
 

  OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ  
Etapa locală, 17 februarie 2012  

Clasa a XII-a   
Toate subiectele sunt obligatorii.  
Timpul de lucru: 2 ore.   
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Citeşte cu atenţie următoarele texte :

 
Criticilor mei 

de Mihai Eminescu 
 
 Multe flori sunt, dar puţine 
 Rod în lume o să poarte, 
 Toate bat la poarta vieţii, 
 Dar se scutur multe moarte. 
 
 E uşor a scrie versuri 
 Când nimic nu ai a spune, 
 Înşirând cuvinte goale 
 Ce din coadă au să sune. 
 
 Dar când inima-ţi frământă 
 Doruri vii şi patimi multe, 
 Ş-a lor glasuri a ta minte 
 Stă pe toate să le-asculte, 
 
 Ca şi flori în poarta vieţii 
 Bat la porţile gândirii, 
 Toate cer intrare-n lume, 
 Cer veştmintele vorbirii. 
 
 Pentru-a tale proprii patimi, 
 Pentru propria-ţi viaţă, 
 Unde ai judecătorii, 
 Ne'nduraţii ochi de gheaţă? 
 
 Ah! atuncea ţi se pare 
 Că pe cap îţi cade cerul: 
 Unde vei găsi cuvântul 
 Ce exprimă adevărul? 
 
 Critici voi, cu flori deşerte, 
 Care roade n-aţi adus - 
 E uşor a scrie versuri 
 Când nimic nu ai de spus. 

 

 

Către cititori 

de Lucian Blaga 
 
 Aici e casa mea. Dincolo soarele şi grădină cu stupi. 
 Voi treceţi pe drum, vă uitaţi printre gratii de  poartă 
 şi aşteptaţi să vorbesc. - De unde să-ncep? 
 Credeţi-mă, credeţi-mă, 
 despre orişice poţi să vorbeşti cât vrei: 
 despre soartă şi despre şarpele binelui, 
 despre arhanghelii cari ară cu plugul 
 grădinile omului, 
 despre cerul spre care creştem, 
 despre ură şi cădere, tristeţe şi răstigniri 
 şi înainte de toate despre marea trecere. 
 Dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voit 
 aşa de mult să plângă şi n-au putut. 
 Amare foarte sunt toate cuvintele, 
 de-aceea - lăsaţi-mă 
 să umblu mut printre voi, 
 să vă ies în cale cu ochii închişi. 
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I. Înţelegerea textului (20 puncte) 

    1. Identifică două trăsături poetice prezente în ambele texte (8 puncte); 

    2. Selectează din fiecare fragment şi comentează în minimum 3 rânduri câte un exemplu de 

metaforă. (12 puncte). 

 

II. Scriere despre textul literar (35 de puncte)  

     Într-o compunere de 30-40 de rânduri, prezintă particularităţi ale viziunii poetice, 

utilizând, pentru exemplificare, secvenţe din ambele texte. 

 

III. Scriere imaginativă (35 de puncte) 

     Valorificând mesajul fiecăruia dintre cele două fragmente, alcătuieşte o compunere 

poetică de cel puţin 30 de rânduri, în care să utilizezi următoarele secvenţe din textele 

propuse: „veştmintele vorbirii”, „flori deşerte”, „cerul spre care creştem”, „cuvintele sunt 

lacrimile”. 

Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere:  

- propunerea unui titlu sugestiv;  

- respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii;  

- utilizarea limbajului poetic;  

- introducerea în compunere a tuturor structurilor indicate. 

Redactare  (pentru ambele compuneri – II şi III) 20 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).  


