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OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Etapa locală, 31.01.2020 

Clasa a XI-a 

 

Varianta 2 

 
• 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. 

A lumii cântu cu jale cumplită viiaţa, 

Cu griji şi primejdii, cum iaste şi aţa: 

Prea supţire şi-n scurtă vreme trăitoare, 

O, lume hicleană, lume înşălătoare! 

Trec zilele ca umbra, ca umbra de vară, 

Cele ce trec nu mai vin, nici să-ntorcu iară. 

Trece veacu desfrânatu, trec anii cu roată, 

Fug vremile ca umbra şi nicio poartă 

A le opri nu poate. Trec toate prăvălite 

Lucrurile lumii şi mai mult cumplite. 

Şi ca apa în cursul său cum nu să opreşte, 

Aşa cursul al lumii nu să conteneşte. 

Fum şi umbră suntu toate, visuri şi părere. 

Ce nu petrece lumea şi-n ce nu-i cădere? 

Spuma mării şi nor suptu cer trecătoriu. 

Ce e în lume să nu aibă nume muritoriu? 

..................................................................... 

Născându-ne murim, murind ne facem cenuşă. 

Dintr-această lume trecem ca printr-o uşă. 

Astăzi mare şi puternic, cu multă mărire, 

Mâine treci şi te petreci cu mare măhnire. 

........................................................................ 

Ia aminte dară, o, oame, cine eşti pe lume? 

Ca o spumă plutitoare rămâi fără nume. 

Una fapta, ce-ţi rămâne, buna, te lăţeşte, 

În ceriu cu fericire în veci le măreşte. 

    

                                  ( Miron Costin, Viiața lumii) 

 

B. 

Cum valurile cresc peste prundișuri 

minute curg spre moarte-n zbor nebun, 

locul și-l lasă fără ocolișuri 

celor din urmă, care le răpun. 

Te naști într-a oceanului splendoare, 

prin vârste curgi, dar Timpul ți-a sortit 

eclipse, lupte lașe și surpare 

devălmășind tot ce ți-a dăruit. 

Tot ce-i vigoare Timpul încovoaie, 

fruntea ți-o taie cu încrețituri 

cu-averi se-ndoapă, viața o despoaie 

iar coasta lungă n-ai cum să i-o furi. 

Doar versul meu prin vremi se mai aude 

slăvindu-te în ciuda mâinii crude... 

 

            ( William Shakespeare, LX,  în vol. Sonete,      

                 traducere de Gheorghe Tomozei) 
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Subiectul I                               (30 de puncte) 

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

 

1. Ilustrează, cu exemple din primul text, două modalități de realizare a funcției poetice.             5 puncte 

2. Comentează valoarea expresivă a folosirii persoanei a doua singular în ambele texte.              5 puncte 

3. Prezintă o trăsătură a umanismului identificată în cele două texte.                                             5 puncte 

4. Identifică două motive literare care susțin o temă prezentă în textul scris de Miron Costin.      5 puncte 

5. Comentează semnificația următoarelor versuri din sonetul LX de William Shakespeare: Doar versul meu 

prin vremi se mai aude /slăvindu-te în ciuda mâinii crude....                                                         5 puncte 

 

Notă! 

Niciun răspuns nu va depăși 100 de cuvinte. 

Pentru conţinut, vei primi 25 de puncte, iar pentru redactare, vei primi 5 puncte (utilizarea limbii literare 

– 1 punct; logica înlănţuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct; așezarea corectă în 

pagină, lizibilitatea și respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct). 

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsurile vor fi formulate în enunțuri. 

 

Subiectul al II-lea                              (35 de puncte) 

Redactează, în 150-300 de cuvinte, o pagină de jurnal în care să descrii stările provocate de lectura celor 

două texte-suport. 

 

Notă! 

Pentru conţinut, vei primi 30 de puncte, iar pentru redactare, vei primi 5 puncte (utilizarea limbii literare 

– 1 punct; logica înlănţuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct; așezarea corectă în 

pagină, lizibilitatea și respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct). 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă numărul minim de 

cuvinte precizat. 

 

Subiectul al III-lea                              (35 de puncte) 

Scrie un eseu de 600 – 900 de cuvinte despre relația om-timp reflectată în literatură și în alte arte, 

pornind de la cele două texte-suport şi valorificând experienţa ta culturală (de exemplu, opere literare din 

literatura română şi/sau universală, opere de artă – sculpturi, picturi etc., cinematografie, muzică etc.). 

 

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 trei argumente/raţionamente logice/exemple 

concrete etc.) şi concluzia/sinteza. 

 

Pentru conţinut, vei primi 30 de puncte, iar pentru redactare, vei primi 5 puncte (utilizarea limbii literare 

– 1 punct; logica înlănţuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct; așezarea corectă în 

pagină, lizibilitatea și respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct). 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă numărul minim de cuvinte 

precizat. 
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