
1 

 

DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE 

PE TOT PARCURSUL VIEŢII                           
 

 

 

 

 

OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ                 

- etapa naţională, Târgu-Jiu, 2-6 aprilie 2012 - 

clasa a VI-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.   

Fără veste, intraţi şi într-o poveste. Aşa, fără vorbe prea multe, unul după altul,  

cu mine în frunte. Luaţi-o pe poarta asta pe care scrie „A fost odată ca niciodată”, care 

ne aşteaptă desferecată. I-am spus portarului că aveţi treabă pe-aici, fiindcă voi sunteţi 

cei doisprezece pitici. De fapt, sunteţi paisprezece (dacă-o să observe, doi dintre voi 

spuneţi „Suntem rezerve”). Şi mai spuneţi că sunteţi în căutarea Zânei-Zânelor, furată 

de-un zmeu din greşeală, crezând că e cine ştie ce procopseală. 

Atenţie! Aici la fiecare pas te poţi întâlni cu primejdia nas în nas. Uite, parcă 

ne-ar fi auzit, un balaur s-a şi ivit. Unul, două, trei, patru... are capete şapte. Numai ca 

să le numeri, pierzi o zi şi-o noapte. Ca scamatorul, suflă foc pe nări. Mirela, aruncă tu 

acum o gresie, să nu-şi facă balaurul cine ştie ce impresie. Să ştie şi el că noi l-am citit 

pe Ispirescu Petre şi ştim că apar munţi înalţi, numai dacă arunci în urmă cu nişte pietre. 

Priviţi-i acum, he, he, he! Munţii au răsărit şi-n vârful lor sunt oi care behăie. Ce mari 

sunt, bată-i vina! Eu nu i-aş sări nici cu prăjina. Dar balaurul – cu el te pui? Ar mai sări 

peste încă un munte, dar nu-i. 

(Marin Sorescu, Într-o poveste) 

 

B.   
Vreo zece ani şi mai bine, 

O poezie s-a ţinut dupǎ mine,   

Înaltă, tăcută, sfioasă,  

Dându-mi târcoale la casă.   

 

În fiecare dimineaţǎ, cum mă vedea,  

Alerga înaintea mea ,  

Până -ntr-o zi, când supărat,   

Am ţipat la ea şi a plecat. 

 

Mult timp am crezut-o moartă.  

Aseară, însǎ , m-am pomenit iarǎşi cu ea,  

                                                 la mine la poartǎ, 

Obosită, slabă, adusă de spate,  

Venind din singurătate. 

 

 M-a rugat, a-ngenuncheat, plângea 

Şi mi s-a făcut milă de ea.   

 

Acum e noapte, târziu. Umblu prin casǎ încet. 

Doarme fericită pe un pat din caiet…  

                                (Virgil Carianopol, O poezie) 
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SUBIECTUL I – Lectura- 80 de puncte 

a. Înţelegerea textului – 16 puncte 

1.  Rescrie, din oricare text-suport, două figuri de stil diferite, numindu-le.          6 puncte 

2.  Explică, în 7-8 rânduri, semnificaţia versurilor: Vreo zece ani şi mai bine,/ O poezie  

s-a ţinut după mine,/ Înaltă, tăcută, sfioasă,/ Dându-mi târcoale la casă.           10 puncte 

 

b. Scriere despre textul literar – 25 de puncte 
 

Scrie o compunere, de 15-20 de rânduri, în care să prezinţi caracterul inedit al 
călătoriei în spaţiul creaţiei, valorificând mesajul textului Într-o poveste de Marin 
Sorescu. 

 

c. Scriere imaginativă – 25 de puncte  

Alcătuieşte o compunere descriptivă, de  15-20 de rânduri, în care să-ţi imaginezi 

portretul  personajului Mirela din textul Într-o poveste de Marin Sorescu. 

Pentru a obţine punctajul maxim, vei respecta urmǎtoarele repere: 

- propunerea unui titlu sugestiv;                                                                    (3 p.) 

- respectarea convenţiilor specifice descrierii de tip portret;                (6 p.) 

- prezentarea a cel puţin trei trăsături fizice;                                                 (3 p.)  

- prezentarea a cel puţin trei trăsături morale;                                               (3 p.) 

- crearea a trei figuri de stil diferite, adecvate contextului, pe care le vei 

sublinia;                                                                                                    (3 p.) 

- realizarea unui portret original;                                          (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 10-12 rânduri, în care să-ţi exprimi opinia despre ideile şi 

sentimentele care se desprind din ultimele patru versuri ale poeziei scrise de Virgil 

Carianopol. 

 

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

1. Transcrie, din primul text-suport, două cuvinte cu diftongi diferiţi şi un cuvânt în care 

există hiat.                                 6 puncte 

2. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate: Luaţi-o pe poarta asta. Munţii 

au răsărit şi-n vârful lor sunt oi.                                             6puncte 

3. Scrie funcţiile sintactice ale cuvintelor subliniate:  voi sunteţi cei doisprezece pitici.  

                                                                                                                                 4 puncte 
4. Alcătuieşte câte un enunţ în care un adjectiv pronominal posesiv să apară, pe rând, în 

cazurile dativ şi vocativ.                                                                                          4 puncte 

 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Total: 120 de puncte 


