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OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ 

Etapa locală , 29 ianuarie 2020 

Nivelul 4 – clasele a XI-a și a XII-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.  

 În cazul cerințelor în care limita maximă de rânduri este precizată, nu se vor lua în considerare 

rândurile excedentare. 

 Timpul de lucru este de 3 ore. 

 

Citește cu atenție fiecare text, apoi cerințele, și răspunde la fiecare dintre acestea 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                 30 de puncte 

 

SUVENIRUL 
de Kurt Vonnegut 

 

Joe Bane era cămătar: un tip gras și leneș, cu chelie, ale cărui trăsături păreau că alunecă spre 

stânga, după o viață de privit lumea prin lupa de bijutier. Era un individ singuratic, lipsit de orice 

talent, care n-ar fi avut pentru ce să mai trăiască, dacă ar fi fost împiedicat să joace, în fiecare zi în 

afară de duminică, singurul joc pe care îl stăpânea cu măiestrie – achiziționarea de obiecte cu foarte 

puțini bani și vinderea lor pe mult mai mulți.  

[...] Înăuntru a pășit un tânăr subțire, îmbrăcat în salopetă, timid și brunet ca un indian, vizibil 

sărac și copleșit de oraș, care i-a oferit un ceas de buzunar nemaipomenit, pentru cinci sute de dolari. 

[...] 

Când să i-l dea lui Bane, a părut că ezită, și l-a cuprins gingaș în palmele aspre înainte de a-l 

pune pe un pătrat de catifea neagră.  

— Sperasem să-l pot păstra cumva, ca să-l dau mai departe fiului meu cel mare, dar acum 

avem mult mai mult nevoie de bani. 

— Cinci sute de dolari sunt o căruță de bani, a spus Bane, cu aerul unui om care trăsese 

nenumărate ponoase de pe urma propriei mărinimii. 

A examinat pietrele prețioase care împodobeau ceasul fără a-și trăda în niciun fel încântarea. 

A întors ceasul pe toate părțile, prinzând strălucirea lămpii de pe tavan în cele patru diamante care 

marcau orele trei, șase, nouă și douăsprezece și în rubinul care încununa cheia. Numai pietrele, și-a 

spus Bane, făceau cel puțin de patru ori mai mult decât cerea țăranul. 

— Nu e prea mare cererea pentru asemenea ceasuri, a spus Bane. Dacă bag cinci sute de dolari 

în el, s-ar putea să rămân cu el ani de zile, până apare omul potrivit. [...] 

I-a scos capacul și a găsit înăuntru o inscripție gravată, într-o limbă necunoscută.[...]  

Bane a pus o foaie de calc peste inscripție și a hașurat deasupra cu un creion, până a reușit să 

facă o copie lizibilă. Apoi a dat foița și o monedă de zece cenți unui lustragiu care tândălea pe lângă 

ușă și l-a trimis în josul străzii, la un neamț care avea un restaurant, ca să-i traducă textul. [...] 

— Ceasul e al meu, să știți. Îl am din război, a spus el.  

— Aha. Și ai plătit taxele pe el? 

— Taxele? 

— Normal. Dacă aduci bijuterii în țara asta, trebuie să plătești taxele pe ele. Altfel e 

contrabandă. 

— Eu doar l-am băgat în raniță și l-am adus acasă, cum făcea toată lumea, a spus țăranul. 

mailto:mail.isj.timis@gmail.com
http://www.isj.tm.edu.ro/


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ              
B-dul Mihai Viteazu nr.32, 300222, Timişoara, 

  Tel +40 (0)256 305799/ 

Fax +40 (0)256 490430,   +40 (0)256 490429 
mail.isj.timis@gmail.com ,  www.isj.tm.edu.ro 

Operator de date cu caracter personal nr.18818 

 

 

2 

 

Era îngrijorat, exact cum spera Bane că va fi. [...] 

— O sută de dolari? Doar atât. 

— Doar atâta face și, oricum, probabil că sunt fraier că-ți ofer și atât, a spus Bane. Ce naiba? 

Pentru tine o să fie o sută de dolari câștigată foarte ușor, nu? Ce-ai făcut? L-ai confiscat de la vreun 

prizonier german sau l-ai găsit pe-acolo, printre ruine? 

— Nu, domnule, i-a răspuns țăranul. A fost ceva mai complicat. [...] 

— Buzzer, cel mai bun prieten al meu, și cu mine, a început țăranul, eram amândoi prizonieri 

de război, undeva între niște dealuri din Germania. Sudetenland, așa spusese cineva că se numește 

zona. Într-o dimineață, Buzzer m-a trezit și mi-a spus că se terminase războiul, că gardienii plecaseră 

și că porțile erau deschise. [...] 

Ajunseră lângă un automobil sport negru, cu două locuri, oprit pe marginea drumului, cu pană 

de motor. Un tânăr cu chip colțuros, plin de mușchi, se chinuia să repună în funcțiune motorul. Pe 

scaunul din față, tapițat cu piele, stătea un bărbat mai în vârstă al cărui chip plin de praf, cu o barbă 

nerasă de câteva zile, era umbrit de o pălărie cu borurile trase în jos. 

 Eddie și Buzzer s-au oprit. 

 — Bun, a spus Eddie. Ascultă aici: Wie geht’s? l-a întrebat el pe bărbatul cel blond, folosind 

singura replică pe care o știa în germană. 

 — Gut, gut, a mormăit tânărul neamț. 

 Apoi, dându-și seama de absurditatea acestui răspuns automat la salut, a spus cu mare 

amărăciune: 

 —Ja! Geht’s gut! 

 — Zice că-i totul în regulă, a spus Eddie. 

 — Mamă, da’ te pricepi, nene, te pricepi, a spus Buzzer. 

 — Deh, păi la cât am călătorit, ce te miri? A spus Eddie. 

Bărbatul mai în vârstă s-a trezit la viață și a strigat la tânărul care lucra la motor. A țipat tare 

și amenințător. 

Blondul părea speriat. A continuat să lucreze la motor, cu și mai mare înfrigurare. [...] 

— Ce-a zis? a întrebat Buzzer. 

— Nu vorbim chiar același dialect, i-a răspuns Eddie.  

— Vorbește germana claselor de jos, ai? a spus Buzzer. Ei, află că eu nu mai fac un pas până 

nu dăm de cineva care să ne spună ce se petrece aici. Suntem americani, frate.  Ai noștri au câștigat, 

nu? Ce facem noi printre toți nemțălăii ăștia? 

— Voi – voi, americanilor, a spus blondul, în engleză, spre surprinderea lor. Acum o să 

trebuiască să vă luptați cu ei. 

— Uite unul care vorbește engleza, a spus Buzzer. 

— Și încă destul de bine, a remarcat Eddie. 

— Nu-i rău, nu-i rău deloc, a continuat Buzzer. Cu cine zici că trebuie să luptăm? 

— Cu rușii, i-a răspuns tânărul neamț, părând a se delecta cu gândul ăsta. O să vă omoare și 

pe voi, dacă vă prind. Omoară pe oricine le iese în cale. 

— Cum naiba? a spus Buzzer. Da’ noi suntem de partea lor. 

— Până când? Fugiți, băieți, fugiți! 

Blondul a scos o înjurătură și apoi a smucit de maneta motorului. S-a întors spre cel mai în 

vârstă și i-a spus ceva, speriat de moarte de acesta.[...] 

Neamțul cel tânăr a deschis poarta fermei. 

— Veniți puțin aici, vă rog. Se poate? i-a spus el lui Eddie. Avem ceva important să vă spunem. 

— Spune aici, i-a răspuns Eddie. 

Blondul s-a aplecat spre el. 

— Am venit să ne predăm. 

— Ați venit să ce? 
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— Ne predăm, a spus blondul. Suntem prizonierii voștri – prizonieri ai Armatei Statelor Unite. 

Pe Eddie l-a pufnit râsul. 

— Pe bune! 

— Buzzer! a zis Eddie, împungându-l pe prietenul său cu vârful bocancului. Băi, Buzzer, 

trebuie să auzi asta! 

— Îm? 

— Tocmai am capturat pe cineva. 

Buzzer a deschis ochii și s-a uitat pieziș la cei doi nemți. 

— Cred că ești mai beat decât mine, Eddie, să fiu al naibii! Auzi, te-a apucat acum capturarea, 

a spus el în cele din urmă. Măi, tăntălăule, s-a terminat războiu’! 

Și a fluturat generos din mână: 

— Eliberează-i! 

— Dacă ne treceți prin frontul rusesc și ne duceți la Praga ca prizonieri ai americanilor, o să 

deveniți eroi, a spus blondul. Apoi a coborât vocea: Acesta este un celebru general german. Gândiți-

vă – îl puteți aduce ca prizonier al vostru. 

— Chiar e general? s-a mirat Buzzer? Heil Hitler, tataie! 

Bătrânul a ridicat brațul într-o formă simplificată de salut. 

— Uite că mai are ceva vână-n el, când vine vorba de asta, a spus Buzzer. 

— Din câte-am înțeles, a spus Eddie, eu și Buzzer o să fim eroi numa’ dacă reușim să trecem 

întregi prin frontul rusesc, chiar și fără un general german. 

Huruitul coloanei de tancuri ale Armatei Roșii se auzea din ce în ce mai tare. 

— Bine, bine, a zis blondul, atunci vindeți-ne uniformele voastre. O să vă rămână plăcuțele 

de identificare, și puteți să luați hainele noastre. 

— Mai bine sărac decât mort, i-a răspuns Eddie. Nu-i așa, Buzzer? 

— Stai așa, Eddie, a spus Buzzer. Stai oleacă. Ce ne dați? 

— Veniți în curtea fermei. Nu vă putem arăta aici, a spus blondul. [...]  

Atunci le-a arătat bătrânul ceasul din aur, cu patru diamante și un rubin. Și acolo, în mijlocul 

mulțimii aceleia de refugiați de toate soiurile posibile, blondul le-a spus lui Buzzer și lui Eddie că 

acel ceas ar putea fi al lor dacă veneau în spatele zidului și schimbau uniformele americane jerpelite 

cu hainele civile nemțești. Își închipuiau că americanii sunt în halul ăsta de proști! 

Ce nebunie, ce poveste amuzantă! Eddie și Buzzer erau atât de chercheliți! Ce poveste aveau 

să spună odată ajunși acasă! Dar ei nu voiau ceasul. Voiau să ajungă acasă întregi. Și acolo, în mijlocul 

mulțimii aceleia de refugiați de toate soiurile posibile, blondul le-a arătat un pistol mic, de parcă le-

ar fi spus că și acela putea fi al lor, împreună cu ceasul.[...] 

În tumultul acela, când oricine putea face orice, și nimănui nu-i păsa ce făceau ceilalți, blondul 

l-a împușcat pe Buzzer în cap. Apoi a îndreptat pistolul spre Eddie. A apăsat pe trăgaci, dar nu l-a 

nimerit. 

Era limpede că acela fusese planul, din capul locului, să-i omoare pe Eddie și pe Buzzer. Dar 

ce șanse avea bătrânul, care nu vorbea o boabă de engleză, să treacă drept american în fața celor pe 

mâinile cărora urma să ajungă? Nici una. Doar blondul avea să facă asta. Și amândoi erau pe cale să 

fie capturați. Bătrânul nu avea altă variantă decât să se sinucidă. 

Eddie a sărit peste gard, care acum îl despărțea de blond. Dar blondului nu-i mai păsa ce se 

întâmplă cu Eddie. Găsea toate lucrurile de care avea nevoie pe trupul lui Buzzer. Când Eddie s-a 

uitat peste gard ca să vadă dacă Buzzer mai era în viață, blondul tocmai îi dezbrăca cadavrul. Pistolul 

era acum la bătrân. Și-a băgat țeava pe gură și și-a zburat creierii. 

Blondul a dispărut cu hainele și plăcuțele de identificare ale lui Buzzer. El stătea acum în 

izmenele de soldat, fără nici o identitate. Pe pământ, între bătrân și Buzzer, Eddie a găsit ceasul. Încă 

mai mergea. Arăta ora exactă. L-a ridicat și l-a băgat în buzunar. 

În afara magazinului de amanet al lui Joe Bane, furtuna se oprise. 
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— Când am ajuns acasă, a spus Eddie, le-am scris părinților lui Buzzer. Le-am spus să fusese 

ucis în lupta cu un neamț, deși războiul se sfârșise. Și celor din armată le-am spus același lucru. [...] 

Eddie a înșfăcat ceasul de sub nasul cămătarului. 

 — Vă mulțumesc că m-ați ajutat să aflu cât valorează, a spus el. Cred că mai bine îl păstrez 

ca amintire. 

 — Cinci sute, a spus Bane, dar Eddie se îndrepta deja spre ușă. 

Zece minute mai târziu, lustragiul s-a întors cu traducerea inscripției din interiorul ceasului. 

(Traducere de Alexandra Coliban)  

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

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

 

1. Bane îl întreabă dacă a plătit taxele: 
a. pentru a afla dacă e ceasul lui; 

b. pentru a se convinge că nu e un ceas falsificat; 

c. pentru a-l speria și a-l convinge să vândă ieftin ceasul; 

d.   pentru a se distra de naivitatea lui. 

 

2. Eddie pretinde că neamțul cel tânăr vorbește alt dialect, deoarece: 
a. cunoștea foarte bine limba germană. 

b. învățase doar noțiuni de limbă germană literară. 

c. nu înțelegea și nu vorbea deloc limba germană. 

d. înțelegea și vorbea limba germană la nivel de începător. 

 

3.  Pentru a scăpa ofițerul german a ales în final: 

a. să se predea celor doi americani și să devină prizonieri de război. 

b. să îi ucidă pe cei doi americani și să le preia identitățile. 

c. să cumpere, cu ajutorul ceasului, identitățile americanilor. 

d. să se împrietenească cu americanii și să fie duși de aceștia la Praga. 

 

4.  Generalul german se sinucide: 
a. de teamă să nu cadă prizonier. 

b. de rușine pentru că au pierdut războiul. 

c. din onoare, pentru a-și păstra demnitatea. 

d. de durerea izvorâtă din remușcări. 

 

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 similară celei de mai 

jos: 

 

 

       

 
1. Blondul fuge cu hainele lui Buzzer. 

2. Lustragiul aduce traducerea inscripției. 

3. Neamțul le arată americanilor ceasul oferit la schimb. 

4. Eddie salută în limba germană doi nemți. 

5. Bane îl întreabă pe Eddie dacă a plătit taxele pe ceas. 

6. Cei doi nemți vor să se predea celor doi americani. 

7. Buzzer este împușcat de neamțul cel blond. 

8. Germanul în vârstă se sinucide. 
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C.  (12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe) 

Răspunde, pe foaia de concurs, formulând enunțuri, la fiecare din următoarele cerințe: 
1. Precizează motivul pentru care Eddie a venit la Joe Bane. 

2. Din text reiese că cei doi germani doresc să devină prizonierii celor doi americani. Precizează cauza 

și scopul acestei dorințe. 

3. Explică, în cel mult 6 rânduri, motivul pentru care cei doi americani refuză târgul pe care îl propun 

cei doi nemți. 

4. În text există următoarea replică:  

   „ — Când am ajuns acasă, a spus Eddie, le-am scris părinților lui Buzzer. Le-am spus să fusese ucis 

în lupta cu un neamț, deși războiul se sfârșise. Și celor din armată le-am spus același lucru.” 

Explică, în cel mult 6 rânduri, de ce crezi că Eddie procedează în acest fel, raportându-te la restul 

fragmentului citat. 

 

D. (10 puncte) 
Un coleg de-al tău care a citit povestirea Suvenirul de Kurt Vonnegut deschide un dialog cu tine: 

 — Mă întreb de ce o fi renunțat Eddie să vândă ceasul? 

Redactează un schimb de 10 replici care să reprezinte continuarea dialogului dintre tine și colegul 

tău, pe tema propusă de acesta. 

 

SUBIECTUL al II-lea____________________________________________           20 de puncte  

 

 

PATRU FILME 

 

Căutarea (The Search), 2014: Filmul spune povestea a patru personaje prinse în războiul din 

Cecenia anului 1999. Patru vieţi din planuri total diferite sunt aduse la un loc de o spectaculoasă 

întorsătură a destinului. Văzându-şi părinţii omorâţi de soldaţii ruşi pe uliţa din sat, un băieţel cecen 

fuge şi se alătură valului de refugiaţi. Astfel, ajunge să o întâlnească pe Carole, şefa misiunii EU în 

regiune şi, cu ajutorul ei, să-şi reia încet-încet viaţa. În tot acest timp, sora sa mai mare, care a 

supravieţuit miraculos masacrului, îşi caută fratele printre miile de refugiaţi ceceni. Al patrulea 

personaj este Kolia, un tânăr recrut din armata rusă în vârstă de numai 20 de ani, care este complet 

depăşit şi, ulterior, complet transformat de război 

 Boyhood. 12 ani de copilărie (Boyhood), 2014: Filmul musteşte de umanitate şi are toate 

şansele să devină una dintre peliculele-cult ale acestei generaţii, pentru că Boyhood, deşi porneşte 

teoretic tot de la premise tehnice (a fost filmat timp de 12 ani şi urmăreşte maturizarea unui băiat de 

la copilărie la adolescenţă), e un film frumos. Regizorul se concentrează asupra lui Mason, de la 

primele zile din şcoala primară în Austin până la plecarea la colegiu. Mason are destule pe cap din 

cauza surorii sale enervante şi a celor doi părinţi divorţaţi. Tatăl său poate că se va maturiza într-un 

târziu, în timp ce mama lui are tendinţa de a se îndrăgosti de bărbaţi nepotriviţi. În mijlocul lor, 

comentariile lui Mason devin mai inteligente pe an ce trece... Drama a fost filmată de-a lungul a 12 

ani, cu aceiaşi actori, regizorul urmărindu-le evoluţia fizică şi emoţională. 

 '71, 2014: Un thriller alert, ritmat şi convingător, pornind de la aventurile brutale ale lui Gary 

Hook, un soldat britanic aproape adolescent, trimis în Irlanda de Nord, pentru a ajuta la instaurarea 

ordinii publice tulburate de IRA și lăsat accidental în urmă de colegii săi după atacul localnicilor 

asupra lor. Într-un Belfast sumbru şi violent, când oraşul este practic în război civil, Hook va deveni 

un adevărat trofeu al unei vânători din trei direcţii: separatiştii vor să-l ucidă, pro-britanicii să se 

asigure că nu le deconspiră secretele, iar soldaţii să-l recupereze. Va reuși Hook să supraviețuiască, 

fără niciun prieten în preajmă, nopții și să găsească drumul spre camarazii săi?  
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 O călătorie interstelară (Interstellar), 2014: Dacă în Inception regizorul a încercat (și a reușit 

magistral) să problematizeze în limbaj cinematografic dilema modificărilor spațiale, în Interstellar 

face o tentativă de a explica cinematografic cealaltă constantă a umanității, dimensiunea temporală. 

Intenția de „a cinematografia” timpul este de la început sortită eșecului, pentru că relativitatea 

timpului și tratamentul filmic al temporalității nu pot decât să eșueze în scheme patetice despre „cum 

trece timpul” – personajele îmbătrânesc bizar, iar eroii sunt schimbați prin substituiri succesive de 

actori. Truismele sunt prezente și în principalul fir narativ, ale cărui puncte de intrigă se derulează pe 

Pământ, într-o eră incertă, în care omenirea a epuizat toate resursele naturale și revine la o societate 

agrariană, care abandonează visul călătoriilor spațiale. Nici eroul principal nu este convingător; 

Cooper e un fost astronaut, actualmente fermier, redevenit la fel de subit călător inter-stelar și inter-

temporal. Evident, el este văduv, are în grijă doi copii, dar se întâlnește cu o doamnă simpatică cu 

care pleacă în Cosmos, în căutarea unei planete locuibile 

Adaptarea unor sinopsisuri preluate de pe www.cinemagia.ro, 

https://cinemafotomedia.wordpress.com, www.tiff.ro. www.revista22.ro, www.ebihoreanu.ro 

 

 A. (10 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect) Formulează, sub formă de enunțuri, 

răspunsuri la fiecare dintre următoarele cerințe, raportându-te la textul citat:  

1. Scrie titlul celor două filme care intră în categoria istorie recentă 

 2. Notează titlul filmului căruia i s-a făcut prezentarea cea mai favorabilă.  

3. Precizează un aspect care i se reproșează filmului O călătorie interstelară (Interstellar). 

4. Menționează ce au comun cele patru filme. 

 5. Explică în ce constă caracterul experimental al filmului Boyhood. 12 ani de copilărie. 

 

 B. (10 puncte) Pe care dintre cele patru filme te-ar tenta să-l vezi/să-l revezi?  

Redactează un text de cel mult 20 de rânduri în care să-ți motivezi opțiunea. 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                  10  puncte     

 

Privește afișul de mai jos: 

1.Precizează scopul pentru care a fost elaborat afișul. 

2.Explică, în cel mult 20 de rânduri, relația dintre titlu și fotografia folosită în afiș. 
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