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                     OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ 

                     etapa locală 

                           Nivelul 3 – clasele a IX-a și a X-a 

 

Înainte de a răspunde la cerințele formulate, citește cu atenție următoarele 

precizări:  

 Toate subiectele sunt obligatorii.  

 În cazul subiectelor care presupun încadrarea într-o limită de rânduri, vei 

numerota fiecare rând pe care îl vei scrie.   

 Textul care depășește limita maximă de rânduri, în cazul în care aceasta este 

precizată, nu va fi luat în considerare.  

 Timpul de lucru este de 3 ore.  

Citește cu atenție fiecare text de la cele trei subiecte, apoi cerințele și răspunde la 

fiecare dintre acestea.  

 

SUBIECTUL I                                                                                          30 de puncte   

O PISICĂ ÎN PLOAIE  

                      De Ernest Hemingway   

Erau doar doi americani în tot hotelul. Nu-i cunoşteau pe oamenii cu care se-

ntâlneau pe scări când plecau sau se-ntorceau în cameră. Aveau o cameră la etajul al 

doilea, cu vedere la mare. De la fereastră se mai puteau vedea grădina publică şi 

monumentul soldaților căzuţi în război. În grădina publică erau palmieri şi bănci vopsite 

în verde. Când era frumos afară dădeai mereu de câte un pictor așezat în faţa şevaletului. 

Pictorilor le plăceau palmierii şi culorile vii ale hotelului aşezat cu faţa spre grădină şi 

spre mare. Italienii veneau de departe ca să privească monumentul. Era făcut din bronz şi 

lucea în ploaie. Ploua. Picăturile se scurgeau de pe frunzele palmierilor. Apa se aduna în 

băltoace pe aleile acoperite cu pietriş. Valurile se spărgeau în ploaie și apoi se târau înapoi, 

pe plajă, pentru a reveni, spărgându-se-n ploaie. Nu se mai vedea nicio mașină în piaţa de 

lângă monument. De cealaltă parte, în uşa unei cafenele, un chelner stătea şi privea piaţa 

pustie.  

Soţia americanului privea pe fereastră. Afară, chiar sub fereastra lor, o pisică se 

ghemuise sub una din mesele verzi udate de ploaie. Pisica încerca să se strângă cât putea 

ca să nu se ude.  

— Mă duc jos să iau pisica aia, spuse soția americanului.  

— Mă duc eu, se oferi soţul, care stătea întins pe pat. — Lasă, o iau eu. Săraca 

pisicuţă, cum încearcă să se ferească de ploaie sub masă. Soţul continuă să citească, spri-

jinit pe două perne așezate la capul patului.  

— Vezi să nu te uzi, îi spuse.  

Soţia coborî şi când trecu pe lângă recepție hotelierul se ridică şi se-nclină în fața 

ei. Biroul lui era în celălalt capăt al recepției. Era era un om bătrân şi foarte înalt. — Il 

piove1, spuse soţia. Îi plăcea hotelierul.  

— Si, si, signora, brutto tempo. E o vreme foarte urâtă.  

                                                
1 Ploaia asta. (în italiană în textul original)  
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Stătea în picioare, la birou, în celălalt capăt al camerei întunecoase. Soţiei îi plăcea 

de el. Îi plăcea aerul grozav de serios cu care asculta orice reclamaţie. Îi plăcea demnitatea 

sa. Îi plăcea felul în care el era dispus s-o servească. Îi plăcea felul în care înţelegea el să 

fie hotelier. Îi plăceau faţa lui bătrână şi greoaie şi mâinile lui mari.  

Plăcându-i de el, deschise uşa şi privi afară. Un om într-o manta de ploaie de 

cauciuc traversa piaţa goală îndreptându-se spre cafenea. Pisica ar trebui să fie după colț, 

la dreapta. Ar putea încerca să meargă până la ea pe sub streaşină. Cum stătea în pragul 

uşii, cineva deschise o umbrelă în spatele ei.  

Era camerista care făcea curat în camera lor.  

— Să nu vă udaţi, îi zâmbi, vorbind în italiană.  

Hotelierul o trimisese, desigur.  

Cu camerista ţinându-i umbrela în spate, merse de-a lungul aleii presărate cu 

pietriş, până ajunse sub fereastra lor. Masa era acolo, verde şi strălucitoare, spălată de 

ploaie, dar pisica dispăruse. Brusc, fu dezamăgită. Camerista se uita la ea. — Ha perduto 

qualche cosa, signora2?  

— Era o pisică aici, zise americanca.  

— O pisică?  

— Si, il gatto.  

— O pisică? râse camerista. O pisică în ploaie?  

— Da, era sub masa asta. Of, voiam așa de mult s-o iau eu. Voiam o pisicuţă.  

Când îi vorbea în engleză, camerista o privea cu o expresie încordată.  

— Haideţi, signora, îi spuse. Să ne-ntoarcem înăuntru. O să vă udaţi.  

— Da, ar cam trebui, spuse americanca.  

Se întoarseră pe alee şi intrară-n hotel. Camerista rămase-n urmă ca să închidă 

umbrela. Când femeia din America trecu din nou pe lângă recepție, hotelierul se-nclină 

din spatele biroului său. I se puse un nod în gât. O făcea să se simtă foarte mică și foarte 

importantă în același timp. O clipă avu sentimentul că e o fiinţă extrem de importantă. 

Urcă scările. Deschise uşa camerei. George citea pe pat.  

— Ai găsit pisica? întrebă, lăsând cartea jos. — Plecase.  

— Unde s-o fi dus? spuse el, odihnindu-şi ochii. Ea se aşeză pe pat.  

— Atât de mult voiam s-o iau. Nu ştiu de ce, da’ o voiam așa de mult. Tare-aş fi 

vrut s-o iau de acolo pe biata pisicuță. Nu-i deloc plăcut să fii o biată pisicuţă în ploaie. 

George se apucase din nou de citit.  

Ea se duse la masa de toaletă şi se privi în oglinda de mână. Îşi examina profilul, 

întâi dintr-o parte, apoi din cealaltă. Apoi ceafa şi gâtul.  

— Nu crezi c-ar fi o idee bună să-mi las părul să crească? întrebă, privindu-și din 

nou profilul. George îşi ridică privirea spre ceafa ei tunsă scurt, aproape băiețește.  

— Mie-mi place aşa cum e.  

— Da’ m-am plictisit așa tare de chestia asta, m-am săturat să arăt ca un băiat.  

George îşi schimbă poziţia. O privea încontinuu de când începuse să vorbească.  

— Eşti foarte drăguţă așa, zise.  

Ea lăsă oglinda pe masă și se duse la fereastră. Se-ntuneca.  

                                                
2 Ați pierdut ceva, doamnă? (în italiană în textul original)  
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— Vreau să am părul lung ca să mi-l prind la spate și să-mi fac un coc mare pe 

care să-l pot simți, spuse ea. Vreau o pisicuţă care să-mi stea în poală şi să toarcă atunci 

când o mângâi.  

— Mdaaa? făcu George din pat.  

— Şi mai vreau să mănânc la o masă pe care să fie aşezate tacâmurile mele de 

argint; şi vreau lumânări. Mai vreau să fie primăvară și să mă pieptăn la oglindă şi mai 

vreau o pisicuţă şi nişte haine noi.  

— Of, mai taci şi ia-ţi ceva de citit, spuse George.  

El se apucase din nou să citească.  

Soția sa se uita pe fereastră. Era întuneric acum și continua să plouă peste palmieri.  

— Da’ oricum, vreau o pisică, spuse ea. Vreau o pisică. Acum vreau o pisică. Dacă 

nu pot avea părul lung şi dacă nu mă pot distra, măcar o pisică să am.  

George n-o asculta. Citea o carte. Soția sa privea pe fereastră la luminile care se 

aprinseseră în piaţă.  

Cineva bătu la uşă.  

— Avanti, spuse George, ridicându-și ochii din carte.  

Camerista stătea în prag. Ţinea strâns în braţe o pisică mare, cu blana galben-

cenuşie, care i se legăna lipită de trup.  

— Mă scuzaţi, spuse ea, il padrone3 mi-a spus s-o aduc pentru signora.  

 (traducere din limba engleză de Ionuț Chiva)  

 

A. (4 puncte: 1 punct pentru fiecare răspuns corect)  

Scrie, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect.  

 

1. Ce se putea vedea de la fereastra camerei în care stăteau cei doi 

americani? 

a.   marea;  

b. marea și grădina publică;  

c. marea, grădina publică și monumentul închinat eroilor;  

d. marea, grădina publică, palmierii și monumentul închinat eroilor. 

 

2. Acțiunea se petrece: 

a. în timpul dimineții;  

b. la orele prânzului;  

c. înspre seară;  

d. noaptea.  

 

3. Ce reiese din text referitor la apariția cameristei cu umbrela? 

a. Camerista a fost trimisă de hotelier.  

b. Camerista a venit din proprie inițiativă.  

c. Femeia interpretează că aceasta a fost trimisă de hotelier.  

d. George este cel care a trimis-o. 

 

                                                
3il padrone (italiană) – termen folosit pentru a numi proprietarul sau 
managerul unui hotel. 
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4. Camerista o privește cu o atenție încordată pe femeia din America 

atunci când aceasta vorbește în engleză pentru că: 

 

 a.  o antipatizează;  

b. îi conferă o stare de nervozitate;  

c. încearcă să înțeleagă ce îi spune;  

d. este curioasă.  

 

B. (4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect)  

Stabilește ordinea logică și temporală a următoarelor idei principale ale textului, apoi 

notează pe foaia de concurs doar cifrele corespunzătoare acestora, într-o casetă simi-

lară celei de mai jos:  

 

 

 

       

 

1.  Americanca revine în hotel.  

2.  Camerista o urmează până sub fereastra camerei.  

3.  Cineva bate la ușa camerei.  

4.  Femeia are un schimb de replici cu hotelierul. 

5.  Femeia se privește în oglindă.  

6.  George nu își mai ascultă soția.  

7.  George o sfătuiește să fie atentă. 

8.  Soția americanului vede o pisică în ploaie.  

 

C.  (12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe)  

Răspunde, pe foaia de concurs, prin enunțuri, la fiecare din următoarele cerințe: 

 

1. Menționează trei elemente ale spațiului asupra cărora ploaia acționează, așa cum reiese 

din text.  

2. Precizează ce sugerează despre cuplul de americani fragmentul: „Erau doar doi 

americani în tot hotelul. Nu-i cunoșteau pe oamenii cu care se-ntâlneau pe scări când 

plecau sau se-ntorceau în cameră”.  

3. Ilustrează o trăsătură a lui George, raportându-te la comportamentul acestuia după 

revenirea soției sale de afară.  

4. În text există următoarele referiri la comportamentul hotelierului:   

   „Soţia coborî şi când trecu pe lângă recepție hotelierul se ridică şi se-nclină în fața ei.”  

   „Când femeia din America trecu din nou pe lângă recepție, hotelierul se-nclină din   

     spatele biroului său.”  

     Explică, în cel mult 10 rânduri, de ce crezi că scriitorul a ales să prezinte astfel    

     hotelierul, raportându-te la restul povestirii.  
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D. (10 puncte) 

Imaginează-ți următoarea situație: ai decis să scrii o scisoare celui mai bun prieten despre 

povestirea O pisică în ploaie de Ernest Hemingway, în care vrei să evidențiezi simili-tudinile 

dintre americancă și pisica din ploaie.  

Redactează textul, având în vedere să te încadrezi în 20 de rânduri.  

 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                     20 de puncte 

 

STATUTUL ELEVULUI  

CAPITOLUL AL II-LEA  

Drepturile elevilor Art. 6.  

(1) Elevii, ca membri ai comunității școlare, beneficiază de toate drepturile și îndeplinesc 

toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi și cetățeni.  

(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii. […]   

 

Drepturi de asociere și de exprimare Art. 10.  

Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere:  

a) dreptul de a forma, adera și participa la grupuri, organizații, structuri sau mișcări care 

promovează interesele elevilor, inclusiv la grupuri și organizații non-formale, economice, 

sociale, recreaționale, culturale sau altele asemenea, în condițiile legii;  

b) dreptul la protest, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, fără perturbarea orelor 

de curs;  

c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activitățile pot fi organizate în unitatea de 

învățământ preuniversitar, la cererea grupului de inițiativă, numai cu aprobarea consiliului 

de administrație. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări 

care sunt prevăzute de lege și care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul 

siguranței naționale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea și moralitatea publică sau 

drepturile și libertățile altora; […]  

    f)     dreptul de a publica reviste, ziare, broșuri și alte materiale informative, precum și de a   

     le distribui elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar, fără obligația unității de în-  

     vățământ de a publica materialele. Este interzisă publicarea și distribuirea de materiale ca- 

     re aduc atingere securității naționale, ordinii publice, drepturilor și libertăților cetățenești, 

     care constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii.  

 

CAPITOLUL AL III-LEA  

Îndatoririle/obligațiile elevilor  

 

Art. 14 Elevii au următoarele îndatoriri:  

 

a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi 

competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare;  

b) de a respecta regulamentele și deciziile unității de învățământ preuniversitar;  

c) de a avea un comportament civilizat și de a se prezenta la școală într-o ținută vestimentară 

decentă și adecvată și să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislația în 

vigoare și cu regulamentele și deciziile unității de învățământ preuniversitar. Ținuta 
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vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru 

refuzarea accesului în perimetrul școlii;  

d) de a respecta drepturile de autor și de a recunoaște apartenența informațiilor prezentate în 

lucrările elaborate;  

e) de a elabora și susține lucrări la nivel de disciplină/modul și lucrări de absolvire originale;  

n) de a manifesta înțelegere, toleranță și respect față de întreaga comunitate școlară: elevii și 

personalul unității de învățământ.  

 

A. (8 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect)  

Formulează, sub formă de enunțuri, răspunsuri la fiecare din următoarele cerințe, prin 

valorificarea textului citat:  

 

1. Menționează două dintre motivele care pot duce la interzicerea publicării unor materiale de 

către elevi.  

2. Formulează, într-un enunț, definiția comunității școlare, valorificând textul dat.  

3. Precizează o condiție care poate limita exercitarea dreptului la reuniune a elevilor.  

4. Ilustrează, cu două exemple din experiența ta, ce presupune respectarea imaginii, demni-tății 

și personalității proprii a elevului.  

 

B. (12 puncte)  

Imaginează-ți că ai fost invitată la o emisiune radio pe tema Statutului elevului. Redactează un 

text de cel mult 20 de rânduri, care să reprezinte intervenția ta și în care îți prezinți vi-ziunea 

asupra relației dintre drepturile și îndatoririle elevilor. În textul tău vei face referire atât la 

fragmentul citat, cât și la experiența ta de elev. 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                              10 puncte                                                                                                               

Se vor acorda câte 2 puncte pentru cerințele 1-3 și 4 puncte pentru cerința 4. Privește 

cu atenție imaginea de mai jos, apoi răspunde la următoarele cerințe: 

 

1. Precizează rolul linkurilor din cele două postări.  

2. Menționează două avantaje pe care le are posesia unui buletin (a unei cărți de identitate), așa 

cum reiese din cele două postări.  

3. Explică care a fost scopul campaniei la care se face referire în cea de a doua postare, valo-

rificând informațiile din cadrul acesteia.  

4. Prezintă, în cel mult 10 rânduri, relația dintre mesajul verbal din cele două postări și foto- 

grafiile care le însoțesc.  
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