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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 VIII-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. 
O lumină lăptoasă scăldă apoi culmea și-n cer se aprinse Steaua Stelelor, cea care lucește 

odată la o mie de ani. O liniște grea se lăsă peste culmea cu iarbă roșie, iar în liniștea aceea, răsună 
deodată un tunet, care zgudui muntele. Ecourile purtară tunetul din depărtare-n depărtare, și când 
larma se stinse, tună din nou, mai asurzitor, iar muntele se clătină din temelie. Al treilea tunet despică 
însă muntele și din străfundurile lui sui încet, sui și se opri pe iarba cea roșie, sui și se opri ca pe-o 
catifea roșie, o carte de piatră. 

Era aceea Cartea Pământului, și filele-i uriașe cât muntele erau groase de-un cot. Și, iacă, în 
tăcerea ce se așternu apoi, scoarțele de piatră se ridicară, anevoie, descoperind întâia filă a cărții. Fără 
a sta pe gânduri, băiatul se repezi și sări pe fila aceea de piatră, dar nu izbuti să citească nimic. Fila era 
uriașă, slovele – mai mari decât el. Se frământă atunci o vreme, se frământă cât se frământă, până ce 
odată se lumină la față și , agățându-se de coada zmeului de hârtie, se-nălță în văzduh, chiar deasupra 
cărții de piatră. Apoi, ridicându-și mâinile după cum voia să-l poarte zmeul ca să poată urmări șirurile 
slovelor, așa, de sus, prinse a citi. Și uită de tot și de toate și, răpit, citi fără încetare. Filele de piatră se 
ridicau încetișor, se lăsau pe stânga și, agățat de coada zmeului de hârtie, cocoțat, năstrușnic peste 
culmea pustie, la lumina pe care Steaua Stelelor o răspândea, băiatul citi pe nerăsuflate, citi una după 
alta multe dintre filele Cărții Pământului, pe care stăteau scrise Basmele Omului. (…) 

Acu, mai ieri s-a împlinit mia de ani și Cartea Pământului a mai suit pentru o noapte pe culmea 
lustruită de coatele norilor și de suflarea vântului, iar băiatul-moșneag s-a agățat de zmeul de hârtie   
și-amândoi s-au dus, s-au dus și-au adus povești de sus. 

Nu le știți?…Să vi le spun.  
 

Vladimir Colin, Cartea de piatră 
B. 
Începând din 01.02.2013, Libris propune proiectul Lumea cărților din perspectiva scriitorului, 

proiect care aduce mai aproape de public cei mai importanți scriitori români ai momentului. În luna 
ianuarie din 2020, scriitorul lunii este…IOAN-AUREL POP, istoric, președintele Academiei Române. 

LIBRIS: Cum arată biblioteca dumneavoastră? Câte volume conține? Care este cartea din 
biblioteca personală pe care o îndrăgiți cel mai mult? De ce? 

IOAN-AUREL POP: Biblioteca mea este una modestă ca număr de cărți, fiindcă nu am loc pentru 
ele. Am doar câteva mii de volume. Am fost învățat de profesorii mei să folosesc, în acest sens, zestrea 
excepțională a Clujului, care dispune de milioane de volume și de manuscrise, concentrate în multe 
biblioteci publice, de la Biblioteca Centrală Universitară până la Biblioteca Academiei. Pe de altă parte, 
azi dispunem de foarte bogate biblioteci digitale, care conțin nu doar cărți, ci și manuscrise 
extraordinare. În trecut, istoricul trebuia să facă drumuri anevoioase la arhive, pe când azi, o mare parte 
din izvoarele scrise antice și medievale se găsesc on-line. Este o minune a tehnologiei! Totuși, sunt 
bibliofil și am câteva zeci de cărți mai rare, vreo două-trei din secolele al XVI-lea și al XVII-lea, câteva 
de la 1700-1800. (…) 

LIBRIS: Cât timp alocați zilnic lecturii? Ce vă place să citiți? Ce cărți v-ați propus să citiți în 
următoarea perioadă? 

IOAN-AUREL POP: (….)  Citesc multă literatură, fiindcă literatura recreează lumea prin imagini 
artistice, utilizând imaginația. Literatura ne aruncă din lumea palpabilă în ficțiune și omul are mare 
nevoie de ficțiune, adică de evadare din cotidian, are nevoie de „zborul gândului”. (…) 

 
                             Sursa: http://blog.libris.ro/2019/12/19/ioan-aurel-pop-autorul-lunii-ianuarie-libris-ro/  
 
 

http://blog.libris.ro/2019/12/19/ioan-aurel-pop-autorul-lunii-ianuarie-libris-ro/
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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. Indică seria în care toate cuvintele conțin diftong:  

a) sui, grea, anevoie, trebuia; 
b) apoi, grea, biblioteci, trebuia; 
c) apoi, grea, anevoie, trebuia; 
d) apoi, zmeul, anevoie, trebuia. 5 puncte 

 
2. Sunt formate prin derivare toate cuvintele din seria: 

a) muntos, muntean, muntenește, Muntenia; 
b) montan, muntean, muntenește, Muntenia; 
c) muntos, muntelui, muntenește, Muntenia; 
d) munții, muntean, muntenește, Munteniei. 5 puncte 

 
3. Sinonimele potrivite pentru sensul din textul A al cuvintelor subliniate (grea, se frământă, filele) 

sunt, în ordine: 
a) apăsătoare, se neliniști, paginile; 
b) ușoară, strigă, foile; 
c) apăsătoare, se agită, marginile; 
d) profundă, se ridică, paginile. 

. 5 puncte 
 

4. Indică secvența care nu conține un pleonasm: 
a) A făcut hemoragie de sânge; 
b) Vom comemora memoria scriitorului Ion Creangă; 
c) Vor conlucra la acel proiect; 
d) Prefer mai bine să stau acasă.                                                                                    5 puncte 
e)  

5. Cazul cuvintelor subliniate din secvența „Am fost învățat de profesorii mei să folosesc, în acest 
sens, zestrea excepțională a Clujului, care dispune de milioane de volume și de manuscrise” 
este, în ordine: 
a) genitiv, nominativ, acuzativ, nominativ ; 
b) acuzativ, acuzativ, genitiv, nominativ; 
c) acuzativ, nominativ, genitiv, dativ; 
d) nominativ, acuzativ, dativ, nominativ. 5 puncte 

 
6. Funcția sintactică a fiecărui cuvânt subliniat din secvențele „O liniște grea se lăsă peste culmea 

cu iarbă roșie, iar în liniștea aceea, răsună deodată un tunet, care zgudui muntele.” este în 
ordine: 
a) complement indirect, atribut adjectival, complement direct, subiect; 
b) atribut substantival prepozițional, atribut adjectival, subiect, complement direct; 
c) atribut substantival prepozițional, atribut pronominal, subiect, subiect; 
d) complement indirect, atribut adjectival, complement indirect, complement direct. 

5 puncte 
7. Notează perechea cifră-literă care indică valoarea morfologică a fiecărui cuvânt subliniat în 

enunțul „Apoi, ridicându-și mâinile după cum voia să-l poarte zmeul ca să poată urmări șirurile 
slovelor, așa, de sus, prinse a citi.” 

 
1. apoi a. substantiv comun 
2. și b. pronume reflexiv 
3. ca să c. conjuncție subordonatoare 
4. urmări d. adverb de timp 
5. slovelor e. verb auxiliar 

 f.  adjectiv propriu-zis 
 g. verb predicativ 

5 puncte 
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8. Contragerea corectă a propoziției subordonate din secvența „...se aprinse Steaua Stelelor, 

cea care lucește odată la o mie de ani” se realizează astfel: 
a) lucind odată la o mie de ani; 
b) a lucit odată la o mie de ani; 
c) lucirea odată la o mie de ani; 
d) luci odată la o mie de ani. 5 puncte 

 
9. În fraza „Și, iacă, în tăcerea ce se așternu apoi, scoarțele de piatră se ridicară, anevoie, descoperind 
întâia filă a cărții.” există:  

a) două propoziții principale și o propoziție subordonată atributivă; 
b) două propoziții subordonate  atributive și două propoziții principale; 
c) o propoziție subordonată  atributivă și trei propoziții principale; 
d) o propoziție subordonată  atributivă și o propoziție principală.      5 puncte 
 

10. Propoziția subordonată predicativă este: 
a) Ne-a venit ideea să citim toate romanele recomandate; 
b) Bine-ar fi să citim toate romanele recomandate ; 
c) Ideea ar fi să citim toate romanele recomandate; 
d) Ar dori să citească toate romanele recomandate. 5 puncte 

 
 

SUBIECTUL al II-lea – Lectură și redactare 40 de puncte 
a. Înțelegerea textului nonficțional (30 de puncte) 
1. Precizează denumirea proiectului inițiat la 01.02.2013 . 5 puncte 
2. Transcrie secvența din care reiese cine este Ioan-Aurel Pop.                                          5 puncte 
3. Scrie, ȋntr-un enunț, motivul pentru care biblioteca scriitorului Ioan-Aurel Pop este una modestă. 

    6 puncte 
4. Prezintă, în 50-60 de cuvinte, rolul bibliotecilor digitale, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte 
5. Explică, într-un text de 70 - 80 de cuvinte, perspectiva lui Ioan-Aurel Pop asupra literaturii. 

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) 

Prezintă într-un text, de 150 - 200 de cuvinte, bucuria de a descoperi poveștile/ de a citi, 
așa cum este surprinsă artistic în textul-suport A. 
În redactarea textului, vei avea în vedere. 

- prezentarea relației om - Cartea Pământului; 
- ilustrarea rolului mijloacelor artistice în exprimarea relației om – Cartea Pământului, prin 

două secvențe comentate; 
- evidențierea stărilor sufletești transmise prin descriere. 

 
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. 
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie. 
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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 respect 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 argumente; 
- 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. 


