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OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Etapa locală, 31.01.2020 

Clasa a IX-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.  ,,Când eram un puști și citeam broșurile din colecțiile Clubul temerarilor și Povestiri științifico-

fantastice, înghițeam, mă rog, pe nerăsuflate aiureala principală – despre blestemul faraonilor, gorile uriașe, 

marțieni cu patru degete la mâini – și-apoi parcurgeam, cam nedumerit, și un fel de Addenda de la sfârșit, 

pagini cu glume și ciudățenii din viața unor savanți, artiști sau scriitori. De obicei, savanții prezentați acolo 

erau foarte distrați, unul își fierbea ceasul la micul dejun în loc de ou, altul ieșea pe stradă cu pantofi de culori 

diferite, altul bătea la propria lui ușă și-ntreba dacă el însuși e acasă... Cei mai mulți păreau, de fapt, nebuni 

de legat. Iar scriitorii erau și ei cu toții un fel de maniaci. (...) Unul bea câte douăzeci de cafele pe zi, altul se 

certa cu el însuși timp de o oră, își smulgea părul din cap și abia apoi se apuca de scris... Mulți trebuiau să 

aibă câ-te-un lucrușor anume pe birou, căci numai privindu-l le venea inspirația. (...)  Ironia sorții face ca azi 

să întregesc, dacă nu prin talent, măcar prin ciudățenii, șirul lung al autorilor maniaci din almanahuri și 

broșurele. Un mic obiect (...) care pe mine mă inspiră și fără imaginea căruia înaintea mea n-am scris 

niciodată vreun rând, nu este, pur și simplu, făcut pentru alte priviri. N-am povestit niciodată despre el, deși 

cineva foarte apropiat mie a bănuit, la un moment dat, ceva. (...) Vântul răscolea praful, mi-l vâra în ochi și-

n păr, dar el făcea în mod ciudat parte din nebunia și exaltarea mea hormonală: era prima mea primăvară ca 

adolescent. M-aș fi topit și eu în turbioanele de praf, m-aș fi filtrat și eu prin frunzele ascuțite ale oleandrilor 

din curțile înguste. Eram îndrăgostit fără să știu de cine, toată ziua umblasem năuc privind fațadele acelea 

bătrânești și bălțile în care se reflecta cerul. Casele erau vechi și păreau părăsite, aveau ziare îngălbenite în 

loc de geamuri. Deodată  mi-am dat seama că eram foarte aproape de ceea ce căutam: din fundul unei curți 

peste care se-ntindeau frânghii de rufe puse la uscat a-naintat spre mine o fetiță de vreo nouă ani, îmbrăcată 

mizer, împingând un cărucior de copil din imitație de piele albă lăcuită grosolan, care arăta ca un porțelan 

crăpat, și fără cauciucuri la roțile strâmbe. În cărucior era o păpușă cu cap de carton, de asemenea smălțuit. 

A venit hotărâtă spre mine (...) și, de dincolo de gardul de fier forjat, mi-a spus: ,,Închide ochii și întinde 

palma!” Am închis ochii, extrem de fericit, de parcă aș fi profețit vreodată acea întâlnire, și după o clipă am 

simțit în palmă greutatea și răceala unui obiect – cel pe care-l privesc și acum, când scriu la computer aceste 

rânduri – peste care am strâns degetele. ,,Norocosule!” mi-a mai zis fata, și-a rupt-o la fugă înapoi cu 

căruciorul, spre fundul curții, dispărând în cine știe ce odăi. Am deschis pumnul. Obiectul din palma mea 

reflecta, în penumbră, cerul tot mai trandafiriu și mai parfumat al serii. L-am adus acasă și de-atunci a început 

totul.” 

                                                                       Mircea Cărtărescu, Obiectul care mă inspiră 
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B. (...) De ce oamenilor le place, de atâta amar de vreme, să spună, să scrie, să asculte sau să citească poveşti 

scornite nu e clar nici până azi. S-a spus că ar fi înrudite cu istoria şi că sunt, în felul lor, mai adevărate decât 

aceasta, dat fiind că relatările istorice sunt constrânse să se mărginească la ce s-a întâmplat, în timp ce o 

poveste bine ticluită istoriseşte ce ar trebui să se întâmple, sub semnul necesarului şi al verosimilului. S-a 

spus despre unele dintre ele că, prin mila şi teama pe care ni le stârnesc, ne purifică de propriile emoţii. S-a 

spus că ne readuc la condiţia noastră primară, refăcând „strigătul originar“ al omenescului din noi. Că ne 

dezbară de egoismul în care ne îngroapă viaţa de zi cu zi. Că ne ajută să dăm sens lumii în care trăim. Că ne 

oferă un spaţiu de simulare, ca cel în care se antrenează astronauţii, în care să ne putem exersa liber 

capacitatea de a ne trăi propriile existenţe. Că hrănesc una dintre aplecările noastre native definitorii, 

curiozitatea. Că ne îndrumă spre o înţelegere deliberativă a lumii, ridicându-ne deasupra poncifelor şi a 

locurilor comune. Că ne pun la dispoziţie un rezervor inepuizabil de alternative pentru ideile şi credinţele 

noastre, atunci când valabilitatea acestora începe să se erodeze. Că ne ţin treze imaginaţia şi creativitatea, de 

care avem în permanenţă nevoie. Că ne ajută să visăm. Că ne deschid căi neaşteptate cunoaşterii de sine. Că 

ne fac mai înţelegători şi mai toleranţi faţă de ceilalţi. S-a spus cam totul pe tema asta şi încă pare a fi 

insuficient. 

     Onest ar fi să mărturisim că nu ştim exact de ce e importantă lectura scrierilor literare, în formarea unui 

elev. Dar că ştim, din experienţă – a noastră, a celor de dinaintea noastră – că ea are efecte profunde şi de 

durată. Restul e o largă enumerare. O poveste, la rândul ei. 

     Dacă aş fi pus în situaţia de a-i explica unui tânăr de 15-20 de ani de ce e bine să citească, probabil primul 

lucru pe care i l-aş spune este că mai târziu va fi prea târziu. Nu e un răspuns foarte convingător, dar e cel 

puţin cu certitudine adevărat. 

     E ca atunci când îţi faci o casă. Nu toţi ne dorim palate, dar vrem cu toţii o locuinţă în care să nu ne frecăm 

umerii de pereţi, atunci când ne mişcăm. 

     Citim ca să ne facem locul în care să putem locui. 

              Liviu Papadima, De ce (să) citim?, în ,,Dilema veche”, nr. 551, 4-10 septembrie 2014 

 

  

Subiectul I                                                                                                              30 de puncte 

Rezolvă următoarele cerințe:    

 
1. Demonstrează existența unei interferențe tematice  între cele două texte.      6 puncte                                                

2. Comentează rolul persoanei întâi în textul A.                                                  6 puncte                                                                                                                                                                              

3. Prezintă rolul expresiv al verbelor la imperfect din textul A.                          6 puncte                                                               

4. Explică semnificațiile a două figuri de stil diferite din textul A.                     6 puncte                                                      

5. Comentează, în cel puțin 50 de cuvinte, secvența din textul B: ,,S-a spus că (...) ne oferă un spaţiu de 

simulare, ca cel în care se antrenează astronauţii, în care să ne putem exersa liber capacitatea de a ne trăi 

propriile existenţe”.                                                                                              6 puncte   

 

 

Notă! 

Niciun răspuns nu va depăși 100 de cuvinte. 

 

                                                                                                                              

Subiectul al II-lea                                                                                                  35 de puncte 

       Imaginează-ți că ești naratorul din fragmentul A. În 150-300 de cuvinte, scrie o continuare a textului. 

 În rezolvarea acestui subiect vei avea în vedere următoarele aspecte: 

 

- Realizarea unui text narativ cât mai expresiv prin folosirea creativă a mijloacelor artistice; 

- Textul va fi conceput în marca subiectivității naratorului 
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    Notă! Pentru conținut vei primi 25 de puncte. Pentru redactare vei primi 10 puncte (organizarea ideilor 

în scris – 2 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 2 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; 

ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 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 universul complex al cărților, valorificând textele date 

și experiența ta culturală.  

  

 

           

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

ideilor în scris – 2 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 2 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; 

ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 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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