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OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Școli/secții cu predare în limbile altor minorități naționale și școli din diasporă  
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. 
Fără veste, intrați și într-o poveste. Așa, fără vorbe prea multe, unul după altul, cu mine în frunte. 

Luați-o pe poarta asta pe care scrie „A fost doar odată, ca niciodată”, care ne așteaptă desferecată. 
I-am spus portarului că aveți treabă pe-aici, fiindcă voi sunteți cei doisprezece pitici. De fapt, sunteți 
paisprezece (dacă-o să observe, doi dintre voi spuneți: „Suntem rezerve”). Și mai spuneți că sunteți 
în căutarea Zânei Zânelor, furată de-un zmeu din greșeală, crezând că e cine știe ce procopseală. 

Atenție! Aici la fiecare pas te poți întâlni cu primejdia nas în nas. Uite, parcă ne-ar fi auzit, un 
balaur s-a și ivit. Unul, două, trei, patru... are capete șapte. Numai ca să le numeri, pierzi o zi și-o 
noapte. Ca scamatorul suflă foc pe nări. Dacă aș avea la mine țigări, i-aș ieși în întâmpinare, suflând 
și eu dintr-o țigară. L-aș învălui cu fumul, n-ar mai vedea nimic și noi ne-am lua drumul. Dar așa, fuga 
a rămas ultima noastră salvare. Luați-o voi înainte, că mie mi-e că fug prea tare. E pe urmele noastre, 
care de frică s-au făcut stele verzi și albastre. Mirela, aruncă tu acum o gresie, să nu-și facă balaurul 
cine știe ce impresie. Să știe și el că noi l-am citit pe Ispirescu Petre și știm că apar munți înalți, numai 
dacă arunci în urmă cu niște pietre. Priviți-i acum, he, he, he! Munții au răsărit și-n vârful lor sunt oi 
care behăie. Ce mari sunt, bată-i vina! Eu nu i-aș sări nici cu prăjina. Dar balaurul – cu el te pui? Ar 
mai sări peste încă un munte, dar nu-i. Nu mai rămâne decât să azvârl eu plușul de pantofi, 
nedespărțitul meu pluș, să se facă în urmă un mare ghețuș! Va aluneca pe el și va cădea. Ha, ha, 
ha, dacă-o să-și spargă măcar un cap tot e ceva. Mi s-a părut, ori l-a trecut și n-a căzut? E lângă noi, 
cum bine vedem. Opriți-vă, n-are niciun rost să mai fugim când nu mai putem. Balaurul s-a oprit și el, 
la un pas. De ce-o fi strâmbând din nas? Zice: 

– Hei, voi sunteți din povestea Merele de aur? 
Răsuflăm ușurați. 
– Bată-te să te bată de balaur! Povestea Merelor de aur e pe aleea cealaltă, frățioare. N-ai 

văzut tăblița indicatoare? În concluzie, bine c-a fost o confuzie. 
Și uite-așa mergi și mergi... Zi de vară, zăpușeală. Nici tu, troleibuze, care alunecă pe ațe, 

nici tu, bunici, să te ia în brațe. Până când... ce sclipește acolo în depărtare? Un palat la care nu te 
poți uita decât cu ochelari de soare. De altfel, în față se află și trei stejari, în care sunt agățați tot felul 
de ochelari. Puneți-vă pe nas sticlele astea colorate – cred că nu-i vreuna lipsă – afumate ca pentru 
o mare eclipsă. Uite și-un copac ceva mai măricel. Vă dau voie să vă suiți în el. Cât mai sus, care 
mai de care, poate vedeți ce urmează-n continuare. 

Marin Sorescu (Unde fugim de-acasă?), Într-o poveste 
 

B.  
Producţia filmelor 3D a revenit în ultimii ani. Este suficient să mergem la cinematograf ca să 

vedem că din ce în ce mai multe filme sunt realizate în 3D. Pentru a înţelege mai bine cum 
funcţionează ochelarii 3D, este important să înţelegem cum vedem noi. Noi, oamenii, suntem echipaţi 
cu doi ochi şi un sistem uimitor de vedere, binocular. Pentru obiectele aflate la o distanţă de până la 
aproximativ 6-7 metri, sistemul de vedere binocular ne permite să spunem cu relativă precizie cât de 
departe este un obiect. (…) Sistemul de vedere binocular se bazează pe faptul că cei doi ochi se află 
la o distanţă de câţiva centimetri unul de celălalt. Prin urmare, fiecare ochi vede lumea dintr-o 
perspectivă ușor diferită, iar sistemul de vedere binocular din creier utilizează diferența, pentru a 
calcula distanța. Creierul nostru are capacitatea de a corela imaginile pe care le vedem cu ambii ochi, 
chiar dacă acestea sunt ușor diferite. Într-un film 3D, două imagini separate sunt proiectate în spectre 
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diferite de culoare, iar ochelarii filtrează anumite imagini astfel încât fiecare ochi să vadă o imagine 
diferită. Astfel, pentru a putea vedea în 3D, fiecare ochi trebuie să vadă o imagine ușor diferită. 

 Aşadar, pentru percepţia unei imagini cu adâncime este necesar ca ochii să vadă două imagini 
diferite. Pe acest principiu se bazează dispozitivele 3D. (…) Cea mai cunoscută tehnologie 3D 
presupune utilizarea ochelarilor cu lentile colorate diferit, în perechile roşu/verde sau roşu/albastru. 
În acest sistem, filmul este proiectat în culori diferite, care corespund lentilelor de ochelari. Ochelarii 
filtrează imaginile, astfel încât ochii văd imagini diferite, creierul compune apoi cele două imagini şi 
astfel apare efectul 3D. Calitatea imaginii în procesul de separare a culorilor nu este foarte bună cu 
acest sistem, comparativ cu alte sisteme. (…) Ochelarii 3D ne ajută ca imaginile pe care le urmărim 
în filmele 3D să arate ca scene din realitate, în trei dimensiuni, care se întâmplă chiar în fața noastră. 
Cu ajutorul lor, simţim că suntem parte a acţiunii şi nu doar simpli spectatori, atunci când, de exemplu, 
diverse obiecte zboară pe lângă noi sau anumite personaje întind mâna spre noi şi par că ne ating. 
Poate tocmai de aceea filmele 3D se bucură de atât de mult succes.  

 
                Cum funcţionează ochelarii 3D,  

     https://www.despreochi.ro/sfaturi-si-noutati/cum-functioneaza-ochelarii-3d/   
 
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. S-au format prin derivare cu sufix, toate cuvintele din seria:   

a) greșeală, desferecată, frățioare, tăbliță; 
b) greșeală, ghețuș, frățioare, tăbliță; 
c) presupune, corespund, frățioare, zăpușeală; 
d) ȋntind, ghețuș, frățioare, ȋncȃt.                                                             

    5 puncte 
 
2. Conțin hiat toate cuvintele din seria:   

a) fiindcă, impresie, producția, continuare; 
b) fiindcă, ieși, producția, continuare; 
c) continuare, producția, proiectat, fiindcă; 
d) fiindcă, impresie, producția, poate.                                                                            5 puncte 

 
3. Sinonimele cuvintelor subliniate în secvența: Și uite-așa mergi și mergi... Zi de vară, 

zăpușeală. Nici tu, troleibuze, care alunecă pe ațe, nici tu, bunici, să te ia în brațe. Până 
când... ce sclipește acolo în depărtare? sunt în ordine:    
a) cauți, răcoare, strălucește, apropiere; 
b) stai, odihnă, se observă, zare; 
c) ȋnaintezi, căldură, strălucește, zare; 
d) umbli, amețeală, transpare, acolo.                                                                               5 puncte 

 
4. Ȋn enunțul   ‒ Hei, voi sunteți din povestea Merele de aur?, virgula:   

a) desparte o interjecție de restul enunțului; 
b) desparte un substantiv ȋn vocativ de restul enunțului; 
c) are rol de coordonare prin juxtapunere; 
d) izolează o apoziție de restul enunțului.                                                                      5 puncte 

 
5. Cuvintele subliniate în secvența: Pe acest principiu se bazează dispozitivele 3D. (…) Cea mai 

cunoscută tehnologie 3D presupune utilizarea ochelarilor cu lentile colorate diferit sunt, ȋn 
ordine, ȋn cazurile:  
a) acuzativ, acuzativ, genitiv, acuzativ; 
b) nominativ, nominativ, genitiv, acuzativ; 
c) acuzativ, nominativ, genitiv, acuzativ; 
d) acuzativ, nominativ, dativ, acuzativ.                                                                             5 puncte 

 

https://www.despreochi.ro/sfaturi-si-noutati/cum-functioneaza-ochelarii-3d/
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6. Valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din secvența Munții au răsărit și-n vârful lor sunt 
oi care behăie. este, în ordine:   
a) verb predicativ, conjuncție coordonatoare copulativă, verb copulativ, pronume relativ; 
b) verb auxiliar, conjuncție coordonatoare copulativă, verb predicativ, pronume relativ; 
c) verb auxiliar, conjuncție coordonatoare copulativă, verb predicativ, adjectiv pronominal relativ; 
d) verb auxiliar, pronume reflexiv, verb predicativ, adjectiv pronominal relativ.                                                                              

 5 puncte 
 

7. Notează perechea literă - cifră care indică funcția sintactică a fiecărui cuvânt subliniat în textul B: 
a. sunt realizate 1. nume predicativ 
b. ochelarii 2. subiect 
c. cei doi 3. atribut substantival genitival 
d. unei imagini 4. complement direct 
e. foarte bună 5. predicat verbal 

 6. atribut adjectival  
 7. complement indirect 

   
     5 puncte 

                                                             
8. Ȋn fraza Creierul nostru are capacitatea de a corela imaginile pe care le vedem cu ambii 

ochi, chiar dacă acestea sunt ușor diferite. există:   
a) o propoziție principală și două propoziții subordonate; 
b) o propoziție principală și trei propoziții subordonate; 
c) două  propoziții principale și două propoziții subordonate; 
d) două  propoziții principale și trei propoziții subordonate.                                                                              

    
5 puncte 

 
9. Ȋn fraza  Ochelarii 3D ne ajută ca imaginile pe care le urmărim în filmele 3D să arate ca 

scene din realitate, în trei dimensiuni, care se întâmplă chiar în fața noastră. există, pe lȃngă 
propoziția principală:  
a) două atributive, altă subordonată, transcrisă  corect astfel (să arate ca scene din realitate, în 

trei dimensiuni); 
b) trei atributive, altă subordonată, transcrisă  corect astfel (să arate ca scene din realitate, în 

trei dimensiuni); 
c) două atributive, altă subordonată, transcrisă  corect astfel (ca imaginile... să arate ca scene 

din realitate, în trei dimensiuni); 
d) două atributive, altă subordonată, transcrisă  corect astfel (ca imaginile...să arate ca scene 

din realitate). 
                           

5 puncte 
10. Propoziția subordonată subiectivă, avȃnd ca termen regent o locuțiune adverbială predicativă 

este:   
a) Firește că s-a descurcat; 
b) Ȋi este dat să devină medic; 
c) De bună seamă că a știut tot; 
d) Este important să ȋnvețe tot.                                                                 

5 puncte 
 

SUBIECTUL al II-lea – Lectură și redactare   40 de puncte 
a. Înţelegerea textului nonficțional (20 de puncte)  
1. Precizează modul în care ochelarii 3D filtrează imaginile. 3 puncte 
2. Indică distanța pȃnă la care se poate spune cu relativă precizie cȃt de departe este un obiect.  

5 puncte 
3. Transcrie secvența din care reiese care este capacitatea creierului nostru. 6 puncte 
4. Evidențiază, într-un text de 50 - 80 de cuvinte, la ce ajută ochelarii 3D. 6 puncte 
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Notă! Răspunsurile vor fi redactate în enunțuri, cu respectarea normelor de exprimare corectă, 
de ortografie și de punctuație. 
 
b. Scriere despre textul ficțional (20 de puncte) 

Scrie un text, de 200 – 250 de cuvinte, în care să prezinți universul poveștilor, așa cum se 
reflectă în textul-suport A.  
În redactarea textului, vei avea în vedere: 

- prezentarea mesajului/ semnificațiilor textului dat; 
- ilustrarea mesajului/ semnificațiilor textului dat cu patru secvențe comentate; 
- evidențierea limbajului expresiv al textului dat. 
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. 
 
 
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 
fiinţă,  aduci un omagiu vieţii în tot ce are ea  frumos şi minunat, diferit şi neaşteptat.  Îţi asiguri 
respectul faţă de tine însuţi, tratându-i pe ceilalţi 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. 
 
 


