
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  

Etapa județeană/ a sectoarelor municipiului București 

1 februarie 2020 
Clasa a VI-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. Ieşind din pământ, 
zeii cu creştetul sfânt 
semănau a pomi şi tufişe. 
Luna cu raze furişe 
lumina coroanele lor – 
de laur şi mirt* mirositor. (…) 
Zeii stăteau pe pietre aşezaţi, 
luminoşi – în afară – şi-ngânduraţi, 
până ce florile-ncepură zglobii 
melodii. (…) 
Era plină grădina. 
Cu fiecare zeu creştea lumina. 
„Se face primăvară, zise-un arbust, 
mugurii mei s-au umplut de must.” 
„Şi noi, vorbirã broaştele ţestoase, 
simţim pământul bine cum miroase.” 
 
Şi nu ştiu cine râse cristalin. 
Cu toţii ciocnirã şi bãurã vin, 
sau poate numai luminã de lunã, 
care ameţește şi-mbună 
la fel oamenii şi stafiile... 
„Înfloreascã viile...” 
strigă zeul mic cât un ciot. 
 
Doamne, se face ziuă de tot... 
Şi pământul sorbea încet 
visul acesta de bătrân poet, 
întâi picioarele întraripate 
ale zeilor care ocroteau o cetate, 
apoi coapsele, umerii lini, 
mâinile purtând lalele şi crini, 
şi-n fine creştetul lor luminos. 
 
Câteva ramuri văzui pe jos. 
O broască şi-o aripă de corb – 
însă soarele-n cer era orb. 

                   Magda Isanos,  Zeii 

*mirt - arbust totdeauna verde, mirositor 
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B.       Religia greacă îşi are originea în certitudinea omului că deasupra umanităţii există puteri 
care depăşesc posibilităţile umane, trezind uimire şi admiraţie. Ca şi egiptenii, grecii erau 
politeişti. Religia lor are un caracter antropomorf (formă umană), deoarece, în concepţia grecilor, 
zeii sînt asemănători oamenilor ca aspect fizic, caracter, slăbiciuni. Ei se deosebesc de oameni 
prin faptul că sunt nemuritori şi prin gama largă de puteri. Grecii considerau că zeii trăiesc pe 
vârful muntelui Olimp, iar al lor este nectarul şi ambrozia. Panteonul (ansamblul de zei) include 
un număr de zeităţi, dintre care 12 au statutul de zei principali. Zeii grecilor sunt asociaţi diferitelor 
activităţi umane sau manifestări ale naturii. Zeus este zeul suprem, stăpânul cerului şi al 
fulgerului; Hera, soţia lui Zeus, este protectoarea căsătoriei şi a familiei; Poseidon este stăpânul 
mărilor, iar Hades al întunericului şi lumii umbrelor. Meşteşugurile şi înţelepciunea erau protejate 
de Atena, iar vegetaţia şi agricultura de zeiţa Demeter. Apollo este zeul luminii şi al muzicii, iar 
Artemis al vânătorii. Afrodita este ocrotitoarea dragostei, Hefaistos este patronul focului şi al 
meşteşugurilor, Ares este zeul războiului. Hermes este vestitorul zeilor, protejează călătorii şi 
comerţul. […] 
            Ceremoniile religioase erau oficiate de preoţi, care, spre deosebire de civilizaţiile 
Orientului, nu formează o castă închisă, ci sunt magistraţi aleşi în funcţiile religioase pentru o 
perioadă de timp. Aceştia se îngrijesc de ofrandele şi sacrificiile care urmează să fie aduse zeilor, 
de organizarea manifestaţiilor religioase, sporindu-şi prestigiul printre concetăţeni. 
 

Mitologia şi religia lumii antice, http://www.moldovenii.md/md/section/405 
  

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. Indicați seria care cuprinde toate cuvintele corect despărțite în silabe: 

a) cre-ște-tul, lu-min-os, a-so-ciați, în-țe-lep-ciu-nea, pa-tro-nul; 
b) creș-te-tul, lu-mi-nos, a-so-ci-ați, în-țe-lep-ciu-nea, pa-tro-nul; 
c) cre-ște-tul, lu-mi-nos, a-so-ci-ați, în-țe-lep-ciu-nea, pa-tron-ul 
d) creș-te-tul, lu-min-os, a-so-ciați, în-țel-ep-ciu-nea, pa-tron-ul.                               5 puncte 

 
2. Conțin diftong toate cuvintele din seria:   

a) ieșind, zeul, certitudinea, ciot, mâinile; 
b) ieșind, zeul, certitudinea, protejează, funcţiile; 
c) zeu, certitudinea, funcţiile, protejează, mâinile; 
d) ieșind, zeu, certitudinea, protejează, mâinile.                                                       5 puncte 

 
3. Seria care conține cuvinte care pot avea omonime:   

a) mei, bine, vin, poate, cer; 
b) mei, noi, poate, care, cer; 
c) noi, vin, care, cer, încet ; 
d) noi, vin, poate, cer, încet.                                                                               5 puncte 

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

a) Luna cu raze furişe; 
b) mâinile purtând lalele şi crini; 
c) Zeii grecilor sînt asociaţi diferitor activităţi umane; 
d) Câteva ramuri văzui pe jos.                                                                               5 puncte 

 
5. Verbele subliniate în secvența „Şi nu ştiu cine râse cristalin./  Cu toţii ciocniră şi băură vin,/ 

sau poate numai lumină de lună, / care amețește şi-mbună / la fel oamenii și stafiile... / 
„Înflorească viile...” sunt, în ordine, la timpul:   
a) prezent, mai mult ca perfect, perfect simplu, prezent, perfect ; 
b) prezent, perfect simplu, prezent, prezent, prezent; 
c) imperfect, perfect simplu, perfect simplu, prezent, prezent; 
d) prezent, perfect simplu, perfect simplu, prezent, prezent .                                    5 puncte 

 
 

http://www.moldovenii.md/md/section/405
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6. Verbele subliniate în secvența  „Era plină grădina. /Cu fiecare zeu creștea lumina. /„Se face 

primăvară, zise-un arbust, / mugurii mei s-au umplut de must.” / „Şi noi, vorbirã broaştele 
ţestoase, / simţim pământul bine cum miroase.”  sunt, în ordine:   
a) predicativ, predicativ, auxiliar, predicativ; 
b) copulativ, predicativ, predicativ, predicativ; 
c) copulativ, predicativ, auxiliar, predicativ; 
d) predicativ, auxiliar, auxiliar, predicativ.                                                                    5 puncte 

 
7. Toate substantivele sunt articulate cu articol hotărât pentru nominativ-acuzativ în seria:   

a)  umanității, egiptenii, sacrificiile, muzicii; 
b) umanității, luminii, muzicii, călătorii; 
c) egiptenii, zeii, muzicii, lumii; 
d) egiptenii, zeii, călătorii, sacrificiile.                                                                        5 puncte 

 
8. Funcțiile sintactice ale cuvintelor subliniate în enunțul „Ceremoniile religioase erau oficiate de 

preoţi, care, spre deosebire de civilizaţiile Orientului, nu formează o castă închisă, ci sunt 
magistraţi aleşi în funcţiile religioase pentru o perioadă de timp” sunt în ordine:   
a) subiect, atribut, complement direct, nume predicativ, complement circumstanțial de timp ; 
b) subiect, complement indirect, complement direct, atribut adjectival, complement 

prepozițional; 
c) subiect, atribut, nume predicativ, atribut adjectival, complement circumstanțial de timp; 
d) subiect, complement indirect, complement direct, atribut adjectival, complement 

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

secvența  Ieşind din pământ, / zeii cu creştetul sfânt / semănau a pomi şi tufişe. / Luna cu 
raze furişe /lumina coroanele lor –   / de laur şi mirt mirositor.   
a) ieșind                                      1. prepoziție simplă 
b) a                                             2. adjectiv propriu-zis 
c) lor                                           3. prepoziție simplă 
d) de                                           4. verb predicativ 
e) mirositor                                 5. pronume personal 

                                                           6. substantiv comun              
                                                           7. verb auxiliar                                    5 puncte 
 
10. În secvențele Şi nu ştiu..., se face primăvară și strigă zeul mic cât un ciot. există o propoziție: 

a)  asertivă negativă, asertivă afirmativă, imperativă; 
b) asertivă negativă, asertivă afirmativă, exclamativă afirmativă; 
c) exclamativă negativă, asertivă afirmativă, imperativă; 
d) asertivă negativă, asertivă afirmativă, asertivă afirmativă.  5 puncte 

 
 

 
SUBIECTUL al II-lea – Lectură și redactare                                                               40 de puncte 
a. Înţelegerea textului nonficțional (20 de puncte)  
1. Numește-i pe cei doi zei care aveau în grijă meșteșugurile.  4 puncte 
2. Precizează două aspecte de care se îngrijeau preoții în religia greacă. 4 puncte 
3. Menționează, pe baza textului,  motivele pentru care zeii sunt ființe superioare oamenilor. 
                                                                                                                                          4 puncte 
4. Explică, în 50-80 de cuvinte, scopul textului nonficțional dat, folosindu-te de două exemple din 
textul B. 8 puncte 
 
Notă! Răspunsurile vor fi redactate în enunțuri, cu respectarea normelor de exprimare 
corectă, de ortografie și de punctuație.  
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b. Scriere despre textul ficțional (20 de puncte) 

Scrie un text, de 150 – 200 de cuvinte, în care să prezinți modul în care este realizată 

descrierea zeilor în textul A.  

 
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.  

 
 

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. 
 
 
 


