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INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BUZĂU 
  

 
 

  OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ 
  

Etapa locală, 17 februarie 2012  
Clasa a IX-a 

Toate subiectele sunt obligatorii 
Timpul de lucru: 2 ore  
Se acordă 10 puncte din oficiu 
 
Citeşte cu atenţie următorul text: 

„Ce-i pasă copilului când mama şi tata se gândesc la neajunsurile vieţii, la ce poate să le 
aducă ziua de mâine, sau că-i frământă alte gânduri pline de îngrijire. Copilul, încălecat pe băţul său, 
gândeşte că se află călare pe un cal de cei mai straşnici, pe care aleargă, cu voie bună, şi-l bate cu 
biciul şi-l struneşte cu tot dinadinsul, şi răcneşte la el din toată inima, de-ţi ia auzul; şi de cade jos, 
crede că l-a trântit calul, şi pe băţ îşi descarcă mânia în toată puterea cuvântului... 

Aşa eram eu la vârsta cea fericită, şi aşa cred că au fost toţi copiii, de când îi lumea asta şi 
pământul, măcar să zică cine ce-a zice. Când mama nu mai putea de obosită şi se lăsa câte oleacă 
ziua, să se odihnească, noi, băieţii, tocmai atunci ridicam casa în slăvi. Când venea tata noaptea de la 
pădure din Dumesnicu, îngheţat de frig şi plin de promoroacă, noi îl speriam sărindu-i în spate pe 
întuneric. Şi el, cât era de ostenit, ne prindea câte pe unul, ca la “baba-oarba”, ne ridica în grindă, 
zicând:“'tâta mare!” şi ne săruta mereu pe fiecare. Iar după ce se aprindea opaiţul, şi tata se punea 
să mănânce, noi scoteam mâţele de prin ocniţe şi cotruţă şi le flocăiam şi le şmotream dinaintea lui, 
de le mergea colbul; şi nu puteau scăpa bietele mâţe din mâinile noastre până ce nu ne zgârâiau şi 
ne stupeau ca pe noi. (...) 
— Ia lasă-i şi tu, măi nevastă, lasă-i, că se bucură şi ei de venirea mea, zicea tata, dându-ne huţa. Ce 
le pasă? Lemne la trunchi sunt; slănină şi făină în pod este de-a volna; brânză în putină, asemene; 
curechi în poloboc, slavă Domnului! Numai de-ar fi sănătoşi să mănânce şi să se joace acum, cât îs 
mititei; că le-a trece lor zburdă ciunea când or fi mai mari şi i-or lua grijile înainte; nu te teme, că n-
or scăpa de asta. Ş-apoi nu ştii că este-o vorbă: “Dacă-i copil, să se joace; dacă-i cal, să tragă; şi dacă-i 
popă, să citească...” 
— Ţie, omule, zise mama, aşa ţi-i a zice, că nu şezi cu dânşii în casă toată ziulica, să-ţi scoată peri 
albi, (...) De-ar mai veni vara, să se mai joace şi pe-afară, că m-am săturat de ei ca de mere pădureţe! 
Câte drăcării le vin în cap, toate le fac. Când începe a toca la biserică, Zahei al tău cel cuminte fuga şi 
el afară şi începe a toca în stative, de pârâie pereţii casei şi duduie fereştile. Iar stropşitul de Ion, cu 
talanca de la oi, cu cleştele şi cu vătrarul, face o hodorogeală şi un tărăboi, de-ţi ia auzul. Apoi îşi pun 
câte-o ţoală în spate şi câte-un coif de hârtie în cap şi cântă “aleluia” şi “Doamne miluieşte, popa 
prinde peşte”, de te scot din casă. Şi asta în toate zilele de câte două-trei ori, de-ţi vine, câteodată, 
să-i coşeşti în bătaie, dac-ai sta să te potriveşti lor. 
— 'Poi dă, măi femeie, tot eşti tu bisericoasă, de s-a dus vestea; încaltea ţi-au făcut şi băieţii biserică 
aici pe loc, după cheful tău, măcar că-ţi intră biserica în casă, de departe ce-i... De-amu puneţi-vă pe 
făcut privigheri de toată noaptea şi parascovenii câte vă place, măi băieţi; dacă vi-i voia să vă dea 
mă-ta în toate zilele numai colaci de cei unşi cu miere de la “Patruzeci de sfinţi” şi colivă cu miez de 
nucă. 
— Ei, apoi! minte ai, omule? Mă miram eu, de ce-s şi ei aşa de cuminţi, mititeii; că tu le dai nas şi le 
ţii hangul. Ia priveşte-i cum stau toţi treji şi se uită ţintă în ochii noştri, parcă au de gând să ne 
zugrăvească. Ian să-i fi sculat la treabă, ş-apoi să-i vezi cum se codesc, se drâmboiesc şi se sclifosesc, 
zise mama. Hai! la culcat, băieţi, că trece noaptea; vouă ce vă pasă, când aveţi demâncare sub nas!” 
 

(Ion Creangă,  Amintiri din copilărie) 
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I. Înţelegerea textului (20 puncte) 

1. Prezintă, în 6-10 rânduri, o funcţie a limbajului, identificată în fragmentul citat.  

(8 puncte); 

 2. Motivează folosirea regionalismelor în fragmentul extras din Amintiri din copilărie de 

Ion Creangă. (12 puncte). 

 

II. Scriere despre textul literar (35 de puncte)  

Redactează un eseu, de 1-2 pagini, în care să prezinţi modul de reflectare a temei în 
fragmentul de mai sus. 
În elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele aspecte: 
• prezentarea temei, prin  referire la două secvenţe/situaţii relevante, selectate din textul 

citat;  
• evidenţierea rolului a două componente expresive ale fragmentului citat, în dezvoltarea 

temei; 
• exprimarea unei opinii argumentate, despre modul în care o idee sau viziunea despre 

lume a autorului/a naratorului reflectă tema, în fragment. 
 
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. 
 

III. Scriere imaginativă (35 de puncte) 

Scrie un eseu argumentativ, de 1-2 pagini, despre diversitatea reflectării artistice a unor 
teme etern umane, pornind de la fragmentul citat şi valorificând experienţa ta culturală.  
Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, 
constând în formularea tezei/a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu 4 
argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/sinteza.  

 
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).  
 
  
 


