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OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Etapa locală, 31.01.2020 

Clasa a X-a 

 

Varianta 1 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. 

• Lucrările în care eseul/răspunsurile sunt precedate de titlu și/sau motto vor fi notate cu 0 (zero) 

puncte. 

• Timp de lucru: 3 ore. 

• Total: 100 de puncte. 

 

 

Citeşte cu atenţie textele de mai jos: 

  A. Şi pentru nori, aceste flamuri sure 

Ce se târăsc pe culmi şi ocolesc 

Din miazănoapte către răsărituri, 

Cuvine-se adânc să-ţi mulţumesc 

Şi pentru ploi şi pentru greul vânt 

Şi pentru zile şi nopţi şi pentru stele 

Şi pentru vremi şi jumătăţi de vremi 

Şi pentru pacea cântecelor mele 

Pentru izvor şi pentru vii şi stâni 

Şi ce e dincolo de oseminte 

Pentru strămoşi şi pruncii nenăscuţi 

Şi bucuria-aducerii-aminte 

Pentru zăpezi şi crini şi pelicani 

Şi busuioc şi fluturi şi uitare 

Şi pentru amintiri îţi mulţumesc 

Şi pentru ziua mea de-nmormântare 

Şi pentru anotimpuri, luni şi ani, 

Pentru făclii şi spaime şi lumină, 

Pentru veşmintele de sărbători 

În vatra asta stinsă şi străină.                (Ioan Alexandru, Mulţumire) 
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B.  „Era odată la Bagdad, sub domnia strălucitului calif Harun-al-Rașid, un neguțător bogat, care avea o 

nevastă bătrână și un fecior, Abu-Hasan, crescut până la vreo treizeci de ani strâns de aproape în toate 

privințele. Neguțătorul a murit și Abu-Hasan a intrat în stăpânirea avuției pe care o grămădise tată-său o viață 

întreagă. Fiul a făcut altfel de cum făcuse tatăl. În tinerețe nu căpătase niciodată o para mai mult decât îi 

trebuia ca să-și ducă viața; acum a pus de gând să cheltuiască potrivit cu mijloacele pe care i le adusese 

soarta. Astfel, și-a împărțit averea în două părți: cu o parte a cumpărat acareturi, care-i aduceau destul venit 

ca să poată trăi cum se cuvine, fără să s-atingă de capete; iar cu cealaltă jumătate, în bani sunători, a hotărât 

să să pună pe petreceri, încailea să-și destoarcă răbdările suferite sub strășnicia în care-l ținuse tată-său până 

la așa vârstă coaptă; dar s-a jurat că n-are să mai cheltuiască apoi nimica peste această sumă, după ce ce și-o 

face toate chefurile. În acest scop, Abu-Hasan a strâns împrejuru-i o ceată de tineri de vârsta și de teapa lui, 

și de acolea s-a gândit numa` cum să-i facă a-și petrece vremea în chipul cel mai plăcut. Așadar, nu s-a 

mărginit la prânzuri și ziafeturi cu mâncări și băuturi care de care mai rare și mai scumpe; a mai adus și 

tarafuri de lăutari și cântăreții cei mai vestiți; și pe urmă, dănțuitoarele și dănțuitorii cei mai aleși din orașul 

Bagdad. 

Toate chefurile astea, din zi în zi mai costisitoare, l-au aruncat pe Abu-Hasan în cheltuieli atât de 

nemăsurate, încât n-a putut-o duce așa mai mult de un an. 

Cum n-a mai întins masă mare, prietenii s-au făcut nevăzuți; ba nici nu-i mai întâlnea oriunde i-ar fi 

căutat, fiindcă fugeau de el îndată ce-l zăreau, și dacă din întâmplare da piept în piept cu vreunul și vrea să-l 

oprească să-i spună ceva, acela își cerea iertăciune, că-i e degrabă și n-are vreme de vorbă, și pleca repede p-

aci încolo. 

Pe Abu-Hasan mai mult l-a mâhnit părăsirea din partea prietenilor, decât îl încântase mai înainte 

semnele lor de dragoste. Odată, mâhnit, dus pe gânduri, cu capul plecat a intrat în odaia mă-sii și s-a așezat 

pe marginea divanului departe de ea. 

- Ce ai, fiule? a-ntrebat bătrâna. De ce ești așa de pocâltit și n-ai chef de loc? Să fi pierdut tot ce ai pe 

lume și tot n-ai fi așa de opărit... Știu că, după câte cheltuieli nebunești ce ai făcut, nu-ți mai rămân mulți 

bani sunători. Erai stăpân pe avutul tău, și eu n-am vrut să mă-mpotrivesc purtărilor tale nesocotite, mai ales 

știind că ți-ai păstrat cuminte jumătate din avere... Și d-aia nu văd ce te poate adânci acuma în așa hal de 

neagră mâhnire. 

Pe Abu-Hasan, la vorbele bătrânei, l-a podidit lacrimile, și-a zis: 

- Mamă, știi în ce chip m-am purtat un an de zile. Am strâns atâția prieteni împrejurul meu, i-am 

îndopat cu câte bunătăți mi-a dat prin gând, până n-au mai putut, și acuma când nu mai am ce le da, văd că 

toți mă părăsesc. Când zic că n-am cu ce-i mai îndopa, mă gândesc la banii pe cari-i hotărâsem pentru asta; 

că despre venitul meu, slavă Domnului, mi l-am păstrat, și acuma știu cum să-ntrebuințez ce din fericire mi-

a rămas. Vreau numai să încerc până unde pot merge prietenii mei cu nerecunoștința. O să mă rog de ei să 

pună fiecare de la mână la mână, să m-ajute a mă sălta din starea nenorocită în care am căzut. Dar asta, 

precum ți-am spus, o fac numai ca să văz dacă voi găsi la dânșii vreo recunoștință. 

- Băiete, i-a răspuns mama, nu vreau să te opresc de la ce ai pus de gând; dar îți pot mai dinainte 

spune că degeaba tragi nădejde. Tu încă nu cunoști ce va să zică prietenii de petrecere; dar o să-i cunoști... 

- Mamă, a zis Abu-Hasan, eu înțeleg și cred ce-mi spui; dar tot vreau să mă luminez singur despre 

mișelia și neomenia lor. 

Abu-Hasan a și plecat; a făcut ce-a făcut și a găsit pe toți prietenii. Le-a arătat în ce mare strâmtoare 

se află și i-a rugat să-și dezlege pungile ca să-l ajute. N-a uitat chiar să le spună că în mare parte a scăpătat 

din pricina cheltuielilor nemăsurate cu atâtea petreceri și ziafeturi, că doar i-o atinge la omenie. Nici unul 
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dintre prieteni nu s-a lăsat înduioșat de vorbele lui frumoase, ba, unii chiar, l-au dat afară. S-a întors acasă, 

amărât până în fundul sufletului și i-a zis bătrânei: 

- A, mamă, bine mi-ai spus tu: în loc de prieteni am găsit niște ticăloși nerecunoscători. S-a isprăvit; 

să nu-i mai văz în ochi! 

Abu-Hasan s-a hotărât dar să se ferească de acu-ncolo de orice galantonie.”  

(Ion Luca Caragiale, Abu-Hasan) 

* încailea - (Reg) 1 Cel puțin. 2 Măcar. 

* ziafet -  Chef mare (cu lăutari); ospăț. 

* pocâlti -  (Înv. și reg.) A slăbi foarte mult; a fi istovit de foame. 

* galantonie - (Fam; rar) 1 Purtare, atitudine de dărnicie, de generozitate. 2 Curtoazie. 

                   

Subiectul I                               (30 de puncte) 

Răspunde, pe foaia de concurs, la fiecare din următoarele cerinţe referitoare la cele două texte date: 

1. Pornind de la fragmentul citat la puncul A, comentează şi ilustrează, cu două secvenţe de text, 

conceptele de metaforă şi enumeraţie.                           6 puncte 

2. Precizează câte un motiv literar existent în fiecare dintre textele citate.            6 puncte 

3. Evidenţiază două modalităţi de caracterizare a personajului masculin principal din fragmentul de 

la punctul B, prin două exemple semnificative.                                      6 puncte 

4. Prezintă comparativ mesajul celor două texte citate la punctele A şi B.             6 puncte 

5. Comentează, în 50-100 de cuvinte, sensul secvenţei: 

„Şi pentru amintiri îţi mulţumesc 

Şi pentru ziua mea de-nmormântare”                  6 puncte 

 

Notă! Niciun răspuns de la subiectul I nu va depăşi 100 de cuvinte. 

 

Subiectul al II-lea                              (35 de puncte) 

Pornind de la textul A, redactează un text de 150-300 de cuvinte, în versuri (cu rimă albă sau clasică) 

ori în proză, prin care să expui propriile tale motive de mulţumire (pentru ce ești tu recunoscător). Foloseşte 

persoana I. 

 

    Notă! Pentru conținut vei primi 25 de puncte. Pentru redactare vei primi 10 puncte (organizarea ideilor 

în scris – 2 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea 

corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizărilor privind numărul maxim de cuvinte 

– 1 punct.) Textul care nu are cel puțin 150 de cuvinte nu va primi punctajul pentru redactare. 

 

Subiectul al III-lea                              (35 de puncte) 

Scrie un eseu liber de 600-900 de cuvinte despre viziunea celor 2 autori asupra recunoştinţei şi 

nerecunoştinţei, pornind de la cele două fragmente citate şi valorificând, totodată, experienţele tale culturale 

(literatură, arte plastice, muzică, cinematografie etc.). 

Notă! Pentru conținut vei primi 25 de puncte. Pentru redactare vei primi 10 puncte (organizarea 

ideilor în scris – 2 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; 

aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizărilor privind numărul maxim 

de cuvinte – 1 punct.)  Textul care nu are cel puțin 600 de cuvinte nu va primi punctajul pentru redactare. 
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