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OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
Școli/secții cu predare în limba maghiară 

Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București 
1 februarie 2020 

Clasa a VII-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. 
 
Citește cu atenție următoarele texte:   
A. 

– Câtă frumusețe, rosti Luvia, când se ridicară din nou cu meduza. 
Regretul, ivit de nicăieri, le umplu amândurora pieptul. Trebuiau să plece. Artuerpri 

rămânea pe mâini bune. De-acum − și o lacrimă se ivi între pleoapele Luviei −, nu se mai putea 
să descopere ieșirea. Căci, dacă ei trei veneau de pe altă felie, atunci nu le rămăsese decât să 
se întoarcă. Altfel, oricât de minunat ar fi fost Arturerpri, ei s-ar fi topit încetul cu încetul de jale. 
Dar cum să facă? Deocamdată se ridicară în văzduh, cu meduza zburătoare încărcată de bile. 
Pânza avea să-i ducă singură, dar unde anume? Se va îndrepta oare spre Primitiv? După ce se 
înălță îndeajuns, vehiculul se întoarse brusc spre vest. Deci se întorceau în Tufish, la prietenii 
lor! Iar asta însemna că, înțeleseseră pe dată Luvia și Fil, peste Primitiv nu ei, ci Iet va arunca 
bilele vindecătoare. Poate chiar în aceeași zi, când soarele nu va fi alunecat dincolo de valuri. 
Pe ei doi, ca și pe Piper, pricepeau cu tot mai mare limpezime, îi aștepta altă călătorie. Aterizară 
ușor, în mijlocul mlaștinii, pe Insula Tunelului, cum avea să se numească locul încă din ziua 
aceea. Prietenii îi primiră cu strigăte de bucurie. 

– Libertatea e un dat, nu o roade un măgar sau un mare găinar, care n-are niciun har, 
da-n guvernul de mărar e înfipt, căci vai și-amar, e-ntre gratii. Și barbar Putean e un măcelar, 
stă pedeapsa-i pe cântar, cânta de zor Râmtare. 

− Nu pricep o iotă, încă nu am cotă, Arbocia e vie și-n Tufish se știe cânt cu veselie, 
râdea Iet în spatele lui. 

− Nepoate, îl mustră Țelept, mi se pare mie sau mă trădezi? Te-ai luat cu rimele, nu? 
[…] Numai că eu te-am socotit încă de la început un demn urmaș al meu. Oare-am stricat orzul 
pe gâște?              

                                                                                                           Ioana Nicolaie, Vertijia 
 

B.   
 „Cei trei muschetari” 
 
             Cu toții au auzit, desigur, celebra frază „Toți pentru unul, unul pentru toți!”. Ea aparține 
renumitelor personaje create de Alexandre Dumas în „Cei trei muschetari”, d’Artagnan și 
camarazii săi, Athos, Porthos și Aramis și este unul dintre cele mai grăitoare exemple de prietenii 
din literatură. Fraza de mai sus, o adevărată deviză a muschetarilor, subliniază însăși esența 
prieteniei lor – devotament, fidelitate și susținere,... […] Luptând întotdeauna spate în spate și 
respectând cu toții aceleași valori, muschetarii lui Dumas (unii dintre primii eroi ai copilăriei 
multora dintre tineri) au cucerit, nu numai prin aventurile la care au fost martori, dar și prin modul 
în care își celebrau prietenia. 
  
 „Iliada”  lui Homer  
                                                                                     
             Un exemplu clasic de prietenie este și cel dintre Ahile și Patrocle, personajele „Iliadei” 
lui Homer. Umăr la umăr, legendarul Ahile, cel mai viteaz dintre ahei și prietenul său, Patrocle, 
luptă împotriva Troiei, obținând victorie după victorie, până în momentul când Agamemnon îi ia 
lui Ahile sclava preferată, pe Briseis. 
  

http://www.emag.ro/cei-trei-muschetari-repovestita-de-oliver-ho-9786065887138/pd/DT757MBBM/?utm_source=carteadelaora5&utm_campaign=carteadelaora5&utm_content=ceitreimuschetari
http://www.emag.ro/iliada-homer-9879731973555/pd/DJNMWMBBM/?utm_source=carteadelaora5&utm_campaign=carteadelaora5&utm_content=iliada
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Cireşarii de Constantin Chiriță 
           În copilărie, Cireşarii erau definiţia prieteniei – mergeau împreună în cele mai fantastice 
aventuri, făceau lucruri pe care orice copil visa să le facă. Nimic din toate acestea n-ar fi fost 
posibile dacă grupul ăsta n-ar fi fost legat de o mare prietenie.                                                                                       

Surse: după    https://britanica.ro/prietenia-in-literatura/                                               
și   https://www.bookaholic.ro/15-prietenii-frumoase-din-literatura.html 

 
 
SUBIECTUL I – Elemente de construcţie a comunicării 50 de puncte 
 
Scrie pe foaia de concurs numărul cerinței și litera corespunzătoare răspunsului corect, cu 
privire la textele date.  
1. Cuprinde doar cuvinte formate prin derivare seria:                                   

a)  întoarcă, zburătoare, grăitoare, alunecat 
b)  frumusețe, zburătoare, grăitoare, copilărie 
c)  frumusețe, alunecat, împreună, copilărie 
d)  întoarcă, zburătoare, împreună, copilărie                                                       5 puncte 

 
2. Conțin diftong toate cuvintele din seria:                                                                                                        

a)    definiția, zburătoare, avea, toate, libertatea. 
b)    veneau, felie, avea, toate, libertatea. 
c)    veselie, zburătoare, avea, felie, libertatea. 
d)    veneau, zburătoare, avea, toate, libertatea.                                                   5 puncte                                
  

3. Seria care conține cuvinte care pot avea omonime:                                                                                                                                                                                                               
a) multora, unde, mai, mie; 
b) mare, cum, mai, mie; 
c) mare, unde, mai, mie; 
d) mare, unde, mai, spre.                                                                                      5 puncte                                      

  
4. Conține cel puțin un cuvânt cu sens figurat secvența:                                                                                                                                                                                                             

a)    Regretul, ivit de nicăieri, le umplu amândurora pieptul.;  
b)    Cu toții au auzit; 
c)    aventurile la care au fost martori; 
d)    luptă împotriva Troiei                                                                                         5 puncte                                

  
5. Seria care cuprinde numai cuvinte care pot avea antonime:  

a) frumusețe, lacrimă, să descopere, se ridicară, încărcată; 
b) regret, umplu, acum, lacrimă, îndeajuns; 
c) frumusețe, umplu, să descopere, încărcată, bile; 
d) umplu, să descopere, se ridicară, îndeajuns, bucurie.                                      5 puncte 

 
6. Conțin verbe copulative fiecare dintre enunțurile din seria  

a) „:soarele nu va fi alunecat dincolo de valuri”; „Libertatea e un dat”; 
b) „au fost martori”; „în copilărie, Cireşarii erau definiţia prieteniei”; 
c) „au fost martori”; „soarele nu va fi alunecat dincolo de valuri”; 
d) „un exemplu clasic de prietenie este și cel dintre Ahile și Patrocle”; „e-ntre gratii”.                                                                              

 5 puncte 
7. Conține un verb la modul conjunctiv enunțul din seria:  

a) De-acum − și o lacrimă se ivi între pleoapele Luviei − , nu se mai putea să descopere 
ieșirea.; 

b) Altfel, oricât de minunat ar fi fost Arturerpri, ei s-ar fi topit încetul cu încetul de jale; 
c) După ce se înălță îndeajuns, vehiculul se întoarse brusc spre vest.; 
d) Poate chiar în aceeași zi, când soarele nu va fi alunecat dincolo de valuri.      5 puncte                                                                  

https://britanica.ro/prietenia-in-literatura/
https://www.bookaholic.ro/15-prietenii-frumoase-din-literatura.html
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8. Cuvintele subliniate în secvența „Prietenii îi primiră cu strigăte de bucurie.” au, în ordine, 

următoarele funcții sintactice:   
a) subiect, predicat verbal, atribut, complement; 
b) subiect, predicat verbal, complement, atribut; 
c) subiect, predicat nominal, complement, atribut; 
d) subiect, predicat verbal, complement, complement;                                               5 puncte 

 
                                                                                                                                     

9. Notează perechea literă – cifră care indică valoarea morfologică a fiecărui cuvânt subliniat 
în secvența:  

Regretul, ivit de nicăieri, le umplu amândurora pieptul. Trebuiau să plece. Artuerpri rămânea pe 
mâini bune. De-acum − și o lacrimă se ivi între pleoapele Luviei − , nu se mai putea să descopere 
ieșirea. Căci, dacă ei trei veneau de pe altă felie, atunci nu le rămăsese decât să se 
întoarcă.
  

a) ivit                                    1. articol nehotărât 
b) le                                      2. adjectiv 
c) o                                       3. numeral cardinal 
d) trei                                    4. pronume personal 
e) felie                                   5. substantiv comun 

6. verb predicativ 
7. prepoziție simplă                                               5 puncte 

 
10. Enunțurile din secvențele: Nu pricep o iotă; Oare-am stricat orzul pe gâște?  sunt în ordine: 

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

 
 

SUBIECTUL al II-lea – Lectură și redactare                                                      40 de puncte 
a. Înţelegerea textului nonficțional (30 de puncte)  
1. Scrie  numele a trei dintre personajele lui Alexandre Dumas. 5 puncte 
2. Transcrie o secvență, de cel mult 6 cuvinte, care să cuprindă deviza muschetarilor.  
                                                                                                                                       5 puncte                                                                                                                                             
3. Precizează ce l-a determinat pe Ahile să se retragă din războiul Troiei.  6 puncte 
4. Menționează două dintre valorile pe care se întemeiază prietenia, regăsite în textul dat.   

6 puncte 
5. Motivează, în 60 – 80 de cuvinte, caracterul nonliterar al textului B, ilustrând două trăsături.  

8 puncte 
Notă! Răspunsurile vor fi redactate în enunțuri, cu respectarea normelor de exprimare 
corectă, de ortografie și de punctuație.  
 
a. Scriere despre textul ficțional (10 puncte) 

Scrie un text, de 150 – 200 de cuvinte, în care să ilustrezi cu exemple adecvate două motive 
pentru care crezi că textul A este un text narativ literar. 
 
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.  
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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: 
„Respectând o ființă,  aduci un omagiu vieții în tot ce are ea  frumos și minunat, diferit și 
neașteptat.  Îți asiguri respectul față de tine însuți, tratându-i pe ceilalți cu demnitate.” (Tahar 
Ben Jelloun) 
 
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 cerinţelor nu este obligatorie. 
 


