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OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Şcoli/secții cu predare în limba maghiară 
Etapa județeană/ a sectoarelor municipiului București 

1 februarie 2020 
Clasa a V-a 

 
▪ Toate subiectele sunt obligatorii.  
▪ Timpul efectiv de lucru este de trei ore.  
▪ Se acordă zece puncte din oficiu. Punctajul total este de 120 de puncte. 
 

Se dau textele: 
A. A fost odată ca niciodată o pădure adevărată. Creșteau în ea stejari și fagi, iar la umbra 

lor, ciuperci și fragi.  
Într-o zi (luni, marți, n-aș prea ști), o veveriță gospodină aduse o pungă plină cu conuri de 

brad, tocmai de sus, de la munte, unde creșteau brazii cu cetini mărunte. Și pe când alerga voioasă 
spre casă – o scorbură căptușită cu mușchi, să fie călduroasă – pe cărare, scăpă un con, din 
întâmplare.  
 Tocmai atunci trecu pe acolo un arici, meșter la frizeria pădurii „Ciufulici” și se gândi: „Și 
conu-i de-ale gurii ...” Ce bine o să-i prindă la iarnă, în cămara lui plină cu borcănele din ghindă! 
 Dar cum avea de făcut și niște caricaturi pentru gazeta de perete a pădurii, cu școlarii leneși 
la tuns și cu ditamai plete, săpă pe cărare o gropiță și ascunse în ea conul scăpat de cumătra 
veveriță.  
 Apoi se luă cu treaba la frizeria „Ciufulici”, primi sfaturi de la crăiasa mușuroiului de furnici, 
mai primi de la ciocănitoare un telefon și uită de con... 

Peste gropița săpată-n cărare căzură ploi, pâlpâiră raze de soare, bătură vânturi, se așternu 
ceață și-o acoperi o plăpumioară albă de gheață. Și din toate semințele ghemuite în conul ascuns, 
trăi numai una în bezna de nepătruns. Și când se încălzi a primăvară își scoase vârful nasului afară. 
O văzu ghiocelul, care-și scutură clopoțelul și anunță două viorele:  

– Ia priviți, dragile mele, acușorul acesta verde, care a stat sub zăpadă ca un plocad*, a fost 
o sămânță de brad. Acum de la soare, de la umezeală și de la vânticel o să crească un copăcel... 
Ce ziceți de el?  

– N-am mai văzut, n-am mai văzut un astfel de copac, în pădurea de stejar și de fag! 
răspunseră cele două viorele cu ochii albaștri și voci subțirele.  

        
 Passionaria Stoicescu, Povestea brăduțului  

în volumul „Pană de gaiță și poveștile ei” 
 

*plocad - țesătură de casă, de obicei din lână nevopsită, folosită ca pătură sub șaua calului, ca învelitoare sau ca așternut.  

 
B. Pădurea este o componentă a mediului terestru cu cea mai complexă structură. În pădure 

întâlnim cele mai variate forme de viață. (…) Aici trăiesc o mare diversitate de animale: insecte, 
moluște, viermi, amfibieni, reptile, păsări și mamifere. (…) Pădurea, datorită copacilor săi, are o 
climă moderată care influențează zonele înconjurătoare. Ea menține umiditatea și scade 
temperaturile extreme din timpul verii și ale iernii, de asemenea, micșorează puterea vânturilor. În 
pădure, zăpada se topește lent, împiedicând astfel revărsarea râurilor în care se adună apele din 
zăpezile topite. La fel se întâmplă și cu ploile: copacii rețin picăturile de apă pe frunze și ramuri, care 
apoi se scurg, fiind absorbite de rădăcini. Datorită fotosintezei, ea îmbogățește atmosfera cu oxigen, 
contribuind la menținerea vieții. 

Pădurea, aurul verde al Terrei,  
http://www.stejarulpufos.ro/index.php/panoul-7-padurea-aurul-verde-al-terrei.html 

  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stejarulpufos.ro/index.php/panoul-7-padurea-aurul-verde-al-terrei.html
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SUBIECTUL I – Elemente de construcție a comunicării                                            50 de puncte 

Scrie pe foaia de concurs numărul cerinței și litera corespunzătoare răspunsului corect, 
cu privire la textele date.  
1. Notează perechea literă-cifră care indică numărul de litere și sunete pentru fiecare cuvânt din 

coloana I.    
                                                                          5 puncte 

coloana I coloana II 
a. acușorul 
b. ghindă 
c. ghemuite 
d. copacilor 
e. oxigen  

1. 6 litere, 5 sunete 
2. 6 litere, 7 sunete 
3. 9 litere, 8 sunete  
4. 8 litere, 8 sunete 
5. 8 litere, 7 sunete 
6. 9 litere, 9 sunete 

2. Indicați seria în care toate cuvintele sunt corect despărțite în silabe :    
a) creș-te-au, fri-ze-ri-a, cră-ia-sa, plăp-u-mioa-ră; 
b) cre-ște-a-u, fri-ze-ria, crăi-a-sa, plă-pu-mi-oa-ră; 
c) creș-teau, fri-ze-ri-a, cră-ia-sa, plă-pu-mioa-ră; 
d) cre-ște-au, fri-ze-ria, cră-i-a-sa, plă-pum-ioa-ră.                                                       5 puncte 

3. Sensul cuvântului bezna, din textul A, este:   
a) pământul; 
b) groapa; 
c) pădurea; 
d) întunericul.                                                                               5 puncte 

4. Antonimele cuvintelor adevărată, mărunte (din textul A), micșorează, lent (din textul B) se 
găsesc în seria:    
a) reală, potrivite, mărește, lin; 
b) falsă, masive, mărește, rapid; 
c) dreaptă, mari, crește, repede; 
d) sinceră, potrivite, reduce, încet.                                                                               5 puncte 

5. Aparțin câmpului lexico-semantic al naturii toate cuvintele din seria:   
a) conuri, ghindă, soare, ghiocelul; 
b) cetini, semințele, gospodină, voci; 
c) mușuroi, pădure, cămară, arici;  
d) ploi, soare, umezeală, gazeta.                                                                                    5 puncte 

6. În enunțul „Pădurea, datorită copacilor săi, are o climă moderată care influențează zonele 
înconjurătoare.”  există :   
a) trei substantive articulate; 
b) patru substantive articulate; 
c) cinci substantive articulate; 
d) șase substantive articulate.                                                                                        5 puncte 

7. Formele corecte de plural articulat hotărât ale următoarelor substantive: zi, scorburi, ghiocel, 
nas sunt cuprinse în seria:   
a) zilele, scorburele, ghioci, nasurile 
b) zile, scorburile, ghiocei, nasuri; 
c) zilele, scorburile, ghioceii, nasurile; 
d) zile, scorburele, ghiocii, nasuri.                                                                                   5 puncte 

8. Formele corecte ale adjectivelor la genul feminin, numărul plural: plin, voios, alb, albastru sunt 
cuprinse în seria:   
a) pline, voioase, albe, albastre; 
b) plini, voioase, albi, albaștri; 
c) pline, voioase, albă, albastre; 
d) plini, voioasă, alb, albaștrii.                                                                                         5 puncte 

9. Substantivele din șirul: arici, caricaturi, sfaturi, pădurea sunt, în ordine, de genul:   
a) neutru, feminin, masculin, feminin; 
b) masculin, masculin, feminin, feminin; 
c) feminin, neutru, neutru, masculin; 
d) masculin, feminin, neutru, feminin.                                                                             5 puncte 
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10. Enunțul: Ce ziceți de el? este:   

a) interogativ, negativ; 
b) enunțiativ, negativ; 
c) exclamativ, afirmativ; 
d) interogativ, afirmativ.                                                                                                   5 puncte 

 
 
SUBIECTUL al II-lea – Lectură și redactare                                                                40 de puncte 
 
a. Înțelegerea textului nonficțional (30 de puncte)  
1. Notează titlul textului B. 5 puncte 
2. Transcrie, din textul B, secvența în care sunt enumerate animalele din pădure.  5 puncte 
3. Precizează contribuția pădurii la menținerea vieții, indicând două exemple.   6 puncte 
4. Menționează o informație care ți se pare interesantă din textul B, motivându-ți alegerea.  6 puncte 
5. Motivează, în 60 – 80 de cuvinte, rolul informativ al textului B.  8 puncte 
 
Notă! Răspunsurile vor fi redactate în enunțuri, cu respectarea normelor de exprimare 
corectă, de ortografie și de punctuație.  
 
b. Scriere despre textul ficțional (10 puncte) 

Scrie un text, de 80 - 100 de cuvinte, în care să prezinți un motiv  ce  susține faptul că  
Passionaria Stoicescu, în textul Povestea brăduțului,  inventează o lume. Vei valorifica două 
exemple din text. 
 
Vei primi 8 puncte pentru conținutul compunerii și 2 puncte pentru redactare (registrul de 
comunicare, stilul și vocabularul adecvate – 1 p.; respectarea normelor de ortografie și de punctuație 
– 1 p.). 
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar dacă textul are numărul minim de cuvinte 
indicat și dezvoltă subiectul propus.  

 
 
SUBIECTUL al III-lea – Elemente de interculturalitate                                               20 de puncte 

Scrie un text de minimum 150 de cuvinte, în care să îți prezinți opinia despre respectul față 
de celălalt indiferent de cultura de proveniență, valorificând următoarea afirmație: Respectă și vei fi 
respectat, ne spune o regulă de bază, o lege a firii. Deși uneori rămâne doar teorie, trebuie să 
respectăm în continuare această lege. 

după Alexandra Mihalache, 
 https://alexandram.ro/respectul-de-sine-si-fata-de-ceilalti/ 

 
  
În redactarea textului, vei avea în vedere: 
-       prezentarea opiniei, susținută prin două motive; 
-       valorificarea citatului; 
-       raportarea la experiența de viață/ de lectură. 
  
Vei primi 14 puncte pentru conținutul compunerii și 6 puncte pentru redactare (registrul de 

comunicare, stilul și vocabularul adecvate – 1 p.; coerența textului – 1 p.; ortografie și punctuație – 
2 p.; așezarea în pagină și lizibilitatea – 1 p.; respectarea numărului minim de cuvinte indicat în 
cerință – 1 p.). 

 
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar dacă textul are numărul minim de 

cuvinte indicat și dezvoltă subiectul propus. 
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie. 
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