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OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
Școli/secții cu predare în limbile altor minorități naționale și din diaspora 

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 și răspunde corect tuturor cerințelor formulate:   
A. Noi am fost la Polul Nord, dar, după câte aud, Polul Nord e mort fără Polul Sud. Trebuie 
să le vezi pe amândouă aceste talere de ceață, dacă vrei să ai un echilibru în viață. Câteodată 
simțiți și voi, copii, nu e așa, că vă lipsește ceva? Polul Sud îl simți că nu-l ai ca zahărul din 
ceai. Prin urmare, fiți gata de plecare. Aoleu, dar în port, pentru călătorie, nu ne-a rămas decât 
această corabie de hârtie. Eu zic, cu puțină inițiativă, să facem alta, de sugativă. S-o construim 
repede, că vremea trece și pe drum vă explic eu de ce. Gata, catargele și cârmele? Trageți 
acum de toate sforile și sârmele! Dați-mi o pipă, să fac și eu puțin fum, cam cât rămâne de la 
o salvă de tun. Vă miroase a alge și a sare? Aflați că sunteți de trei zile pe mare. Iată, valurile 
cum răsar dintr-o parte și-n cealaltă apun, și se duc să fure de la mal săpun. Săpun uitat 
dinadins acolo, pe țărm, de copiii cuminți și uituci, ca să aibă marea cu ce face clăbuci. Și cum 
plutim noi așa spre Polul Sud, apa intră în corabie, dar eu mă fac că n-o aud. Mult mai 
periculoasă, în acest moment, aflați, este corabia de pirați. Până acum trebuia să se și arate, 
frate. Dar nu s-aude nici un zvon, tocmai noi o s-avem ghinion! Să n-ai ce povesti acasă, ceva 
fioros și năprasnic, asta e groaznic! Ura, suntem salvați! Iată corabia de pirați! Au aflat că 
mergem unde ne duce curentul și vor să ne fure subiectul. O, dragii mei marinari, hai să fugim 
cât mai repede și să fim tari. Dar, vai, ei măresc, măresc viteza și respirația lor ne zburlește 
sufletul ca freza. Dar tocmai când să pună mâna pe noi, lip! corabia li s-a împotmolit în nisip. 
Căci sugativa noastră, vedeți! Le-a supt marea de sub lopeți. Parcă ne pare rău că nu ne-au 
prins pirații un pic, așa, măcar de degetul mic. Se întâmplau cine știe ce fapte ciudate. Dar și 
ei au fost niște mămăligi și jumătate. Acum mergem înainte în felul următor: scoțând din 
corabie nor după nor. Dacă stoarcem, de exemplu, numai o lopată, se face înainte o baltă lată. 
Și noi plutim mereu pe ea, la ore fixe și la trei sferturi, de-a valma, peste dealuri și deșerturi. 
Străbatem fel de fel de țări, nu mai vorbim de cele nouă mări. E frumos să vezi insulele de 
mărgean, cu obiceiurile lor prin ochean. În Sahara oamenii sunt legați la cap c-un șervet și 
mănâncă șerbet. Dar nu e chip să bea la urmă și apă din nisip. Că unde dai și unde crapă 
tocmai acolo nu-i apă. Scuturați peste ei o pânză mai nouă, să creadă că din rugăciunile lor a 
început să plouă. 
                                                     Marin Sorescu, (Unde fugim de-acasă?) La Polul Sud 
 
B. Mergând pe urmele lui Emil Racoviță și ale expediției Belgica și purtând două plăci 
comemorative de la Institutul de Geologie, Uca Marinescu este primul explorator român, 
femeie, care a ajuns în Antarctica. 

Cum ați ajuns prima dată în Antarctica? 
M-am hotărât să plec cu ocazia aniversării a 100 de ani de la expediția Belgica, prima 

expediție științifică în Antarctica, la care a participat şi marele savant român Emil Racoviță, 
aniversare organizată de către Academia de Științe a României. Am luat legătura cu autoritățile 
din Chile şi lucrurile erau destul de bine organizate. Trebuia să zbor până în Antarctica cu un 
avion al forțelor armate chiliene, care nu mă costa nimic. Primisem de la Institutul de Geologie 
două plăci comemorative pe care trebuia să le iau cu mine și să le pun una în Punta Arenas, 
unde este Monumentul Pionierilor Antarcticii și una pe continent, în Antarctica. (…) M-am oprit 
la portul din Ushuaia și acolo am găsit un spărgător rusesc care a acceptat să mă ia pe vas şi 
să ajung în Antarctica și chiar să refac o parte din drumul vasului Belgica. A fost o șansă, un 
noroc. 

Totul a fost gratuit pe vas ? 
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Da, gratis. Când au auzit că mă numesc Maria, m-au plăcut pe loc, acest nume fiind 
cunoscut şi la ei. Pentru că le-am arătat cele două plăci comemorative şi probabil m-a văzut și 
așa dornică să ajung – eram cu un rucsac în spate și voiam să ajung în Antarctica – eram o 
ciudățenie probabil pentru ei. La stația științifică argentiniană am pus placa comemorativă, cu 
ajutorul echipajului rusesc, și apoi ne-am întors. Am trecut pe lângă insulele Cobălcescu, 
botezate de Emil Racoviță și după aceea ne-am întors. 

Care sunt amintirile de la întoarcerea pe continentul sud American? 
Eu aveam o întâlnire aranjată în Chile de data aceasta, cu primarul orașului Punta 

Arenas, pentru omagierea mea, pentru că eram prima româncă care a ajuns în Antarctica. (…) 
 

Răzvan Pascu, interviu cu Uca Marinescu (I): Gratis la Polul Sud  
https://razvanpascu.ro/2010/02/12/interviu-uca-marinescu-gratis-la-polul-sud/  

 
 
SUBIECTUL I - Elemente de construcție a comunicării                                      50 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) călătorie, periculoasă, ochean, explorator 
b) călătorie, amândouă, periculoasă, rusesc; 
c) explorator, organizate, periculoasă, rusesc; 
d) explorator, rusesc, vasului, ochean.       5 puncte 
 

2. Sunt formate prin compunere toate cuvintele care fac parte din seria:             
a) Polul Nord, numai, tocmai, câteodată; 
b) Polul Sud, de ce, numai, câteodată; 
c) Polul Nord, de la, Polul Sud, câteodată; 
d) Polul Nord, Polul Sud, tocmai, numai.      5 puncte 

 
3. Enunțul primului paragraf al textului B este alcătuit din:                                                                                     

a) patru propoziții; 
b) trei propoziții; 
c) două propoziții; 
d) o propoziție.           5 puncte 

 
4. Raportul de coordonare prin juxtapunere este marcat în secvența:                   

a) Am fost la Polul Sud, dar după câte aud... 
b) Parcă ne pare rău că nu ne-au prins pirații un pic 
c) Scuturați peste ei o pânză nouă, să creadă că din rugăciunile lor... 
d) Străbatem fel de fel de țări, nu mai vorbim de cele două mări...    5 puncte 

 
5. Felul predicatelor din secvențele: „...am fost la polul Nord, Polul Sud nu e mort, fără 

Polul Sud nu e chip, acolo nu-i apă...” este marcat corect, în ordine,  în seria: 
a) predicat nominal, predicat nominal, predicat verbal, predicat verbal; 
b) predicat verbal, predicat nominal, predicat verbal, predicat verbal; 
c) predicat verbal, predicat verbal, predicat nominal, predicat verbal; 
d) predicat verbal, predicat nominal, predicat nominal, predicat verbal.     5 puncte 

 
6. Atributele din secvențele: „...se face înainte o baltă lată,   E frumos să vezi insulele de 

mărgean, cu obiceiurile lor...”,  sunt, în ordine, exprimate prin: 
a) substantiv, pronume, adjectiv, substantiv; 
b) substantiv, pronume, adjectiv, substantiv; 
c) adjectiv, substantiv, substantiv, pronume; 
d) adjectiv, substantiv, pronume, substantiv.        5 puncte 
 

https://razvanpascu.ro/2010/02/12/interviu-uca-marinescu-gratis-la-polul-sud/


Ministerul Educaţiei și Cercetării  
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

 

Olimpiada de limba şi literatura română – Școli/secții cu predare în limbile altor minorități naționale și școli din 
diasporă                                               Clasa a VII-a 
   

Pagina 3 din 4 

 

7. Seria care conține numai verbe la mod nepersonal este:                                
a)  scoțând, cunoscut, purtând, mergând; 
b)  cunoscut, aranjate, eram, rămâne; 
c)  aveam, purtând, a acceptat, primisem; 
d)  purtând, să scot, plutim, se duc.                                                                5 puncte 

 
8. Verbele subliniate din enunțul  „Primisem de la Institutul de Geologie  două plăci 

comemorative pe care trebuia să le iau cu mine și să le pun una în Punta Arenas, unde 
este Monumentul Pionierilor Antarcticii și una pe continent, în Antarctica   sunt, în 
ordine, la timpul: 
a) perfect simplu, imperfect, viitor, prezent; 
b) mai mult ca perfect, perfect simplu, viitor, prezent; 
c) mai mult ca perfect, imperfect, prezent, prezent; 
d) imperfect, mai mult ca perfect, prezent, prezent.                                       5 puncte 

 
9. Substantivele subliniate în enunțul „Eu aveam o întâlnire aranjată în Chile de data 

aceasta, cu primarul orașului Punta Arenas, pentru omagierea mea, pentru că eram 
prima româncă care a ajuns în Antarctica.” sunt în cazul: 
a) nominativ, dativ, nominativ, acuzativ; 
b) acuzativ, dativ, acuzativ, nominativ; 
c) acuzativ, genitiv, acuzativ, acuzativ; 
d) acuzativ, genitiv, nominativ, acuzativ.                                                             5 puncte 

 
10. Notează   perechea cifră-literă care indică valoarea morfologică a fiecărui cuvânt 

subliniat în fragmentul: „Pentru că le-am arătat cele două plăci comemorative și 
probabil m-a văzut și așa dornică să ajung – eram cu un rucsac în spate și voiam să 
ajung în Antarctica – eram o ciudățenie probabil pentru ei.” 
a. am                1.prepoziție 
b. și     2.verb auxiliar 
c. ciudățenie    3. substantiv comun 
d. pentru    4. conjuncție 
e. un                 5.verb predicativ   

                                                     6. articol nehotărât                                5 puncte 
 

SUBIECTUL al II-lea – Lectură și redactare                                                         40 puncte  
a. Înțelegerea textului nonficțional (20 de puncte)   
1. Identifică  instituția care a oferit cele două plăci comemorative.                            4 puncte  
2. Precizează locurile unde au fost puse cele două plăci comemorative.                    4 puncte  
3. Explică motivele pentru care Uca Marinescu a călătorit gratis cu vasul.                 4 puncte 
4.Motivează, într-un text de  80-100 de cuvinte,  caracterul nonliterar al textului B, ilustrând 
două trăsături cu două exemple din text.                                                                     8 puncte  
 
b. Scriere despre textul ficțional (20 puncte) 

Scrie un text, de 150 – 200 de cuvinte, în care să prezinți modul în care este reliefată 
artistic ideea de călătorie în textul A. Vei avea în vedere: 

‒ prezentarea punctului de vedere asupra călătoriei identificat în text; 
‒ precizarea a două aspecte definitorii ale călătoriei; 
‒ prezentarea specificului limbajului folosit. 

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.  
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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. 
 
 
 
 


