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OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ                 
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clasa a V-a 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timp de lucru - 3 ore  

Citeşte cu atenţie cele două texte şi răspunde corect tuturor cerinţelor formulate în 

sarcinile de lucru: 

  A. 

         Luna stătea într-un fotoliu, picior peste picior şi se gândea – cu lucrul în mână uitat în 

poale – la fiicele ei, stelele. 

        La drept vorbind – în afară de Astra, steaua cea mare – celelalte nouă sute nouăzeci şi nouă 

de fiice îi dădeau numai motive de mulţumire. Erau bine crescute, curate, cuviincioase şi 

harnice. (…) 

          Doar cu steaua cea mai mare, cu Astra, avea necazuri Luna. Astra era trufaşă ca Soarele – 

tatăl ei… Prea răsfăţată, prea încredinţată de frumuseţea ei, se admira întruna în oglinzi. Şi 

oglinzi erau destule în palatul Lunii, erau chiar o mie şi una de oglinzi – cea mai mare, cu rame 

de sidef, era a Lunei-Vrăjitoare, iar celelalte o mie, toate la fel, ale celor o mie de stele… Aşa că 

Astra se putea admira în voie în toate odăile palatului. Şi când se sătura de apele oglinzilor, 

căuta apele vii, tremurânde, ale mărilor şi lacurilor de pe faţa Pământului. (…) 

            Odată, în miez de noapte, pe când stelele se aşezaseră, tacticoase, să bea lapte,  

Luna-Vrăjitoare le chemase în ajutorul unei corăbii rătăcite sub cerul de cerneală neagră. 

                                                                                                      (Silvia Kerim – Moşul din iarbă) 

B.          

Un gând s-a rătăcit într-o parcare. S-a trezit brusc în miros de benzină, printre maşini 

înghesuite şi oameni nervoşi. Ultimul lucru pe care şi-l amintea era cum stătea liniştit în capul 

lui Simon, în timp ce băiatul, răcit cobză, butona de zor la computer, strănutând întruna. 

Probabil că aşa fusese aruncat în lume: printr-un strănut. Şi trebuie să fi fost un strănut foarte 

puternic dacă ajunsese tocmai în parcarea zgomotoasă şi aglomerată din centrul oraşului. 

            Speriat şi derutat, Gândul lui Simon nu ştia încotro s-o apuce şi ce să facă. Se tot uita în 

jur cu speranţa că va vedea ceva sau pe cineva cunoscut. Dar totul era străin pentru el. O lume 

necunoscută într-o hărmălaie de culori, de mirosuri şi de sunete, o adevărată aventură pentru un 

gând de copil, care chiar şi la locul lui e destul de sfios… 

               Gândul rătăcit ameţise deja de atâta gălăgie, miros de benzină şi forfotă de maşini, 

când se-auzi o voce: 

- Căutaţi cumva loc de parcare? 

- Poftim? 

- Vreţi un loc de parcare? 

- Eu? Nu. ce să fac cu un loc de parcare? 

-   Ce face toată lumea. Parchează. Eu am vrut doar să vă ajut, da’ acum văd că nu aveţi 

maşină. Aşa că, oricum, nu m-aş fi ocupat de dumneavoastră.  

            (Laura Grunberg – Poveste cu un gând strănutat) 



 

SUBIECTUL I - Lectura – 80 de puncte 

a.Înţelegerea textului (16 de puncte) 

1. Selectează două figuri de stil diferite din fragmentele propuse mai sus ș i numeș te-le.    

                                                                                                                        6 puncte 
2. Explică, într-un text de 5-6 rânduri, raportul dintre realitate şi ficţiune, aşa cum apare în 

fragmentul următor: Luna stătea într-un fotoliu, picior peste picior şi se gândea – cu 

lucrul în mână uitat în poale – la fiicele ei, stelele.             10 puncte 

 

b.Scriere despre textul literar (25 de puncte) 

Scrie o compunere, de 15-20 de rânduri, în care să prezinţi trăsăturile naraţiunii, pe baza 

celor două texte-suport. 

 

c.Scriere imaginativă (25 de puncte) 

Imaginează-ţi o întâmplare ai cărei protagonişti să fie Astra şi Gândul lui Simon, într-o 

compunere narativă de 15-20 de rânduri. 

Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere: 

- propunerea unui titlu sugestiv;              ( 3 p.) 

- respectarea structurii specifice unei compuneri narative;                                              (6 p.) 

- introducerea unui scurt dialog între cele două personaje;          (3 p.) 

- utilizarea naraţiunii ca mod principal de expunere;                (3 p.) 

- crearea a trei figuri de stil diferite, adecvate contextului, pe care le vei sublinia;         (3 p.) 

- realizarea unei naraţiuni originale;                                                       (6 p.) 

- încadrarea compunerii în limita de spaţiu indicatǎ.                                                       (1 p.) 

 

Redactare (pentru compunerile de la punctele b şi c: 14 puncte) 

- unitatea compoziţiei – 2p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul – 3p; coerenţa 

textului – 2p; ortografie – 3p (0-1 greşeli – 3p; 2-3 greşeli – 2p; 4 greşeli – 1p); 

punctuaţia şi aşezarea în pagină – 2p; creativitate şi originalitate – 2p). 

 

SUBIECTUL al II-lea -  Practica raţională şi funcţională a limbii - (10 puncte) 

Scrie un text, de 8-10 rânduri, în care să-ţi exprimi opinia despre atitudinea Astrei, 

valorificând informaţiile din primul text-suport. 

 

SUBIECTUL al III-lea –Elemente de construcţie a comunicării - (20 de puncte) 

1. Transcrie, din al doilea text-suport, un cuvânt care conţine diftong şi un cuvânt care conţine 

vocale în hiat.                    4 puncte  

2. Scrie sinonime pentru cuvintele subliniate: (Astra era) trufaşă; (stătea) liniştit; (cum mă) 

răsfaţă.                                         6 puncte 

4. Rescrie fragmentul următor, trecând verbele la modul indicativ, timpul mai mult ca perfect: 

     Luna stătea într-un fotoliu, picior peste picior şi se gândea.                      4 puncte 

3. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: Luna-Vrăjitoare le chemase în 

ajutorul unei corăbii rătăcite sub cerul de cerneală neagră.                             6 puncte 

 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Total: 120 de puncte 

 


