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OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
Școli/secții cu predare în limbile minorităților naționale din școli și din diasporă 

Etapa județeană/ a sectoarelor municipiului București 
1 februarie 2020 

Clasa a V-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.     În timpul iernii, Măriuţa e la fel de fericită căci chiar dacă florile şi fluturaşii dorm, iar o mulţime 
de păsări au plecat în ţările calde, au rămas vrăbiuţele care au mare nevoie de ajutorul ei. Măriuţa 
merge des pe câmpia acoperită de zăpadă. Îşi umple coşuleţul cu morcovi, cu foi de varză, pune 
acolo turte dulci coapte de bunica, seminţe de grâu şi abia se apropie de căsuţa lui Hazlică că 
imediat un stol de vrăbiuţe o înconjoară. Seminţele de grâu sunt pentru ele. Hazlică ronţăie morcovi, 
vrăbiuţele ciugulesc din palma Măriuţei. Din cer cad fulgi măşcaţi*, albi, pufoşi, se aştern peste 
blăniţa gri a iepuraşului şi blăniţa devine albă ca neaua. 
        – Hazlică, râde fetiţa, ai devenit un iepuraş de zăpadă! 
        – Nu, zice Hazlică. Sunt acelaşi, doar că blăniţa mea în fiecare iarnă se înălbeşte. Asta pentru 
ca nici vulpea, niciun alt animal de pradă să nu mă observe, să nu mă mănânce. Blăniţa mea e 
foarte deşteaptă. 
        Măriuţa stă de vorbă cu vrăbiuţele, se joacă cu fulgii, îl sărută pe Hazlică, apoi merge acasă 
căci o aşteaptă bunica. Ba chiar bunica, de fiecare dată când fetiţa pleacă în ospeţie la iepuraş, o 
supraveghează din depărtare; cu baba iarnă nu e de glumă – uneori e imprevizibilă. 
        – În curând va fi iarăşi primăvară, se gândeşte Măriuţa. Voi merge pe câmpie să culeg ghiocei. 
Aceste floricele sunt atât de gingaşe, de plăpânde, toată lumea le aşteaptă şi se minunează de 
curajul lor, căci chiar trebuie să ai curaj să înfloreşti la primele raze de soare, după o iarnă grea şi 
friguroasă. 
        Până la întâi martie mai sunt doar câteva zile, dar stratul de zăpadă e gros, continuă să ningă, 
perdeaua de fulgi e atât de deasă încât nu se vede nimic. Troianul ajunge la fereastra căsuţei lui 
Hazlică. Iepuraşul se înarmează cu o lopăţică şi iese afară să cureţe zăpada că doar nu o să aştepte 
până va fi întroienit cu totul. 
        – Eh, priveşte el cu necaz. Poimâine e primăvară, soarele însă nici gând nu are să apară. O fi 
uitat că e timpul să-i trezească la viaţă pe ghiocei? Îi voi aminti. Dar cum? Şi imediat îi vine o idee. 
                                         
                                                                                                                   Emilia Plugaru, Mărțișorul 
mășcat, (-ă) - (care este) de mari dimensiuni 
 

 
B.     Chiciura este o depunere solidă asemănătoare cu zăpada. Apare, de obicei, pe ramurile 
copacilor, pe firele electrice etc. Chiciura apare în condiții de calm atmosferic, în interiorul maselor 
de aer umed și foarte rece. 

Chiciura se formează prin transformarea vaporilor de apă în cristale de gheață (chiciura 
cristalină), sau în condițiile în care este ceață, în urma înghețării picăturilor foarte fine de apă 
(chiciura granulară). În masele de aer umed și foarte rece plutesc ace fine de gheață care se depun 
pe obiecte. Când umiditatea aerului în raport cu aceste ace de gheață (particule „germeni”) este 
foarte mare, procesul de transformare a vaporilor de apă în cristale de gheață în jurul acestor 
particule este foarte intens apărând astfel chiciura. 
Spre deosebire de brumă, chiciura se formează în orice moment al zilei. 
 De multe ori, în zilele în care se formează chiciura, vremea este închisă ca aspect, datorită 
persistenței unei mase compacte de nori joși (nori stratus). 

                                                         Chiciura (Promoroaca), http://meteoromania.net/node/35 
 

http://meteoromania.net/node/35
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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. Sunt accentuate corect cuvintele din seria: 
 a) vrăbiuțele, păsări, plecat, bunica; 
 b) zăpada, păsări, plecat, bunica; 

c) depunere, zăpada, păsări, plecat; 
d) umiditatea, zăpada, plecat, bunica.                  5 puncte 
 
2. Seria care conține numai cuvinte formate din două silabe este: 
a) asta, mea, turte, sunt; 
b) fulgii, varză, turte, sunt; 
c) varză, turte, coapte, fulgii; 
d) grâu, albia, căsuță, pradă.                    5 puncte 
 
3. Seria care conține numai sinonime ale cuvântului gingașe este:  
a) delicate, plăpânde, dificile, grațioase 
b) delicate, fine, sensibile, anevoioase 
c) firave, plăpânde, delicate, sensibile 
d) grațioase, anevoioase, fine, delicate                  5 puncte 
  
4. Seria care conține numai antonime ale cuvântului fericită este: 
a) tristă, nostalgică, posomorâtă, îngândurată; 
b) îngândurată, furioasă, calmă, veselă; 
c) pesimistă, încântată, agitată, tristă; 
d) calmă, bucuroasă, nemulțumită, împlinită.                    5 puncte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
5. Sunt nearticulate toate substantivele din seria: 
a) zăpadă, ramurile, cristale, apa; 
b) păsări, coșulețul, bunica, blănița 
c) vulpea, perdeaua, viața, ghiocei; 
d) păsări, stol, vrăbiuțe, câmpie.                   5 puncte 
 
6. Sunt articulate cu articol hotărât toate substantivele din seria: 
a) iernii, Măriuța, zăpada, păsări; 
b) vulpea, iepurașul, vrăbiuțele, fulgii; 
c) primăvară, o lopățică, ghiocei, fereastra 
d) zăpadă, ramurile, copacilor, transformarea.                 5 puncte 
 
7. În secvența – Hazlică, râde fetița, ai devenit un iepuraș de zăpadă! există: 
a) două verbe la modul indicativ; 
b) două verbe la modul imperativ; 
c) un verb la modul indicativ și două verbe la modul imperativ; 
d) un verb la modul indicativ și unul la modul imperativ.     5 puncte                                                                                           
 
8. Verbele subliniate în textul A au la modul indicativ, timpul perfect simplu, persoana I, 

numărul singular, formele: 
a) sărută, mersesem, așteaptă, plecai; 
b) sărutai, mersei, așteptai, plecai; 
c) sărutași, mersesei, așteptatei, plecași; 
d) sărutai, mersesei, așteptai, plecai;        5 puncte 
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9. Există un verb  auxiliar în secvența din seria: 
a) merge des pe câmpia acoperită; 
b) Măriuţa stă de vorbă cu vrăbiuţele; 
c) au plecat în ţările calde; 
d) Voi merge pe câmpie.                                  5 puncte 
 
10. În secvența Își umple coșulețul cu morcovi, cu foi de varză, pune acolo turte dulci coapte 

de bunica, semințe de grâu și abia se apropie de căsuța lui Hazlică că imediat un stol de vrăbiuțe o 
înconjoară există: 

a) un predicat verbal; 
b) două predicate verbale; 
c) trei predicate verbale;   
d) patru predicate verbale;                          5 puncte 

 
Subiectul al II-lea – Lectură și redactare                                                                  40 de puncte 
a. Înțelegerea textului nonficțional (20 de puncte) 
 
1. Transcrie un  enunț, din textul B, în care se explică ce este chiciura.                3 puncte 
2. Menționează un aspect prin care chiciura se diferențiază de brumă.                           4 puncte 
3. Precizează condițiile în care se formează chiciura.                  5 puncte 
4. Prezintă, în 50 – 70 de cuvinte, două elemente specifice descrierii nonliterare, susținându-le cu 
exemple din text.                       8 puncte 
 
Notă! Răspunsurile vor fi redactate în enunțuri, cu respectarea normelor de exprimare 
corectă, ortografie și punctuație. 
 
b. Scriere despre textul ficțional (20 de puncte) 
Scrie un text, de 150 – 200 de cuvinte, în care să prezinți relația dintre copil și lumea din jurul 
său, valorificând textul dat. 
 
În redactarea textului, vei avea în vedere: 

- precizarea relației dintre copil și lumea din jurul său, prin valorificarea textului dat; 
- ilustrarea relației dintre copil și lumea din jurul său cu patru secvențe reprezentative;  
- evidențierea limbajului expresiv al textului-suport. 

 
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 
 
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. 

Sursa: 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. 

file:///D:/Andreia/2019-2020/olimpiade%202020/judet%202020/6/sect%20A/%20https:/alexandram.ro/respectul-de-sine-si-fata-de-ceilalti/
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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. 

 
 


