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OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Etapa locală, 31.01.2020 

Clasa a XII-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. 
Mult mă miră stea și trup, 
frunză și lumini ce sunt,  
cât e loc și cât e gând 
nu-i nimic făr-de veșmânt. 
Mânecând spre traiul lui,  
sufletul de la-nceput 
se îmbracă în pământ. 
Mânecând spre traiul lui, 
sufletul de la-nceput 
știe să se-mbrace-n stea, 
că veșmânt el va lua 
lut din lutul raiului. 
 
Mult mă miră stea și trup, de Lucian Blaga 
 
 
a mâneca (înv.) - a porni dis-de-dimineață,  
a pleca, a se grăbi 

B.  
Suflete,-n fața ta-ngenunchi: 
Urci din lut coloana gânditoare, 
Mii de rădăcini și-un singur trunchi 
Pentru-a lumii sevă călătoare. 
 
Tu, ce-ți porți tumulturile sus, 
Mândrele mânii aeriane, 
Unic ostrov în văzduhuri pus 
Aripilor ostenite pe noiane. 
 
Și ridici minunea la zenit, 
Subterane, negre reverii 
Să-ți prefacă lemnu-n florării 
Leagăn pentru cerul adormit. 
 
Cel mai mare, limpedele rod, 
Dăruie-l acelui ce se suie 
În a foilor cerească cetățuie 
Unde-ai prins azurul în năvod,  
 
Unde n-ajung piatră, nici braț bont,  
Peste vastul vânt zvârlit avuzuri 
Să culeagă-naltele auzuri 
Ochi zămislitori de orizont. 
 
Exilatul fruct biruitor 
Vârful slavei neatins îl ține, 
Dar sâmânța încă grea de sine 
Cade-n trist pământ interior. 
 

                                                                                         Imn sufletului, de Vasile Voiculescu 
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Subiectul I                               (30 de puncte) 

Răspunde, pe foaia de concurs, la fiecare dintre următoarele cerințe.   
1.Ilustrează o funcție a limbajului identificată în ambele texte, transcriind din fiecare o structură 
reprezentativă. 5 puncte 
2. Explică rolul verbelor la indicativ prezent în textul Mult mă miră stea și trup, de Lucian Blaga.                             
                                                                                                                                                    5 puncte 
3. Prezintă rolul stilistic al vocativului în poezia Imn sufletului, de Vasile Voiculescu.                5 puncte 
4. Comentează câte două elemente de construcție a textului pentru fiecare dintre cele două poezii.     
                                                                                                                                                    5 puncte 
5. Argumentează/contraargumentează afirmaţia că cele două texte dezvoltă aceeaşi temă lirică. 
 5 puncte 
 

Notă! Pentru redactare, vei primi 5 puncte (organizarea ideilor în scris – 1 punct; abilităţi de analiză şi de 
argumentare – 1 punct; utilizarea limbii literare – 1 punct; ortografia și punctuaţia – 1 punct; aşezarea în pagină, 
lizibilitatea, respectarea precizărilor privind numărul de cuvinte – 1 punct).  
 
Răspunsurile vor fi formulate în enunțuri. Niciun răspuns nu va depăși 100 de cuvinte. 
 

Subiectul al II-lea                              (35 de puncte) 

Colegele tale, Maria şi Anca, au citit cele două texte. Redactează un dialog de 200 – 300 de cuvinte (patru 
replici) în care să prezinți o discuție în care ele au puncte de vedere diferite referitoare la ordinea în care 
cele două poezii ar trebuie recitate într-un spectacol. 
 
Notă! Pentru redactare, vei primi 5 puncte (organizarea ideilor în scris – 1 punct; abilităţi de analiză şi de 
argumentare – 1 punct; utilizarea limbii literare – 1 punct; ortografia și punctuaţia – 1 punct; aşezarea în pagină, 
lizibilitatea, respectarea precizărilor privind numărul de cuvinte – 1 punct).  
Punctajul se acordă numai în cazul respectării numărului minim de cuvinte. 

 

Subiectul al III-lea                              (35 de puncte) 

Scrie un eseu de 600 – 900 de cuvinte despre raportul dintre trup și suflet, pornind de la cele două fragmente 
citate şi valorificând experienţele tale culturale.  
 
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 redactare, vei primi 5 puncte (organizarea ideilor în scris – 1 punct; abilităţi de analiză şi de argumentare 
– 1 punct; utilizarea limbii literare – 1 punct; ortografia și punctuaţia – 1 punct; aşezarea în pagină, lizibilitatea, 
respectarea precizărilor privind numărul de cuvinte – 1 punct).  
Punctajul se acordă numai în cazul respectării numărului minim de cuvinte. 
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