
 

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 VIII-a 

 - şcoli cu predare în limbile minorităţilor naţionale - 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timp de lucru - 3 ore  
 

Citeşte cu atenţie următoarele texte şi  răspunde corect tuturor cerinţelor formulate în 

sarcinile de lucru: 

A. În compartimente se dezlănţuise sărbătoarea. Era minunat! Cool! Beton! Vacanţă! 

fără părinţi, fără şcoală, fără supravegherea profesorilor! Şi, mai presus de orice, cuceriseră 

un tren a cărui destinaţie era lumea copiilor! Acei elevi în care se dezvoltase mai timpuriu 

simţul datoriei sau care aveau deja vârsta când graniţele dintre bine şi rău dobândeau o tot 

mai vizibilă concreteţe nu rezistaseră prea mult euforiei generale, la urma urmei, nu 

înaintaseră atât de mult pe calea maturizării, încât să nu le fie cu putinţă să dea, spre bucuria 

lor, câţiva paşi înapoi spre copilărie! Era, în special, cazul elevilor dintr-a opta care se 

convinseseră că participau la jocul minunat de-a totul e permis în vacanţă, reprezentând, în 

mod inconştient pentru ei, un ultim cântec de sirenă al copilăriei!  

(Florina Ilis, Cruciada Copiilor) 

 

B.         Tabăra de vară a şcolii luase fiinţă abia de cinci zile. Copiii se obişnuiseră într-atât 

cu catargul cu drapel din mijlocul curţii, încât li se părea tot atât de firească prezenţa lui ca 

şi cea a castanului bătrân, la umbra căruia se improvizase biblioteca taberei de vară.  

Curtea mare a şcolii, împrejmuită cu un grilaj cenuşiu de fier, era plină de băieţi. 

Cea mai mare animaţie era, însă, pe terenul de volei. Aici avea loc întâlnirea dintre echipele 

clasei a cincea şi a şasea – şi cu toate că jocul începuse de mult, mulţimea de copii strânşi 

pe marginea terenului nu putea bănui încă rezultatul.  

Doar Alecu, „botanistul” dintr-a şasea, gata în orice moment să facă pariuri, se 

plimba de colo până colo, agitând prin aer o nuia de liliac şi strigând că vor câştiga ai lui. 

   (Octav Pancu-Iaşi,  Marea bătălie de la „Iazul Mic”) 

 

 

 SUBIECTUL I – Lectura - 80 de puncte  

 

a. Înţelegerea textului (40 puncte)  

 

1. Formulează o idee principală din primul text-suport.                                             10 puncte 

2. Transcrie o structură în care personajul Alecu este caracterizat în mod direct.  

           10  puncte 



3. Prezintă, în 10– 12 rânduri, trăirile elevilor la început de vacanţă, valorificând primul text.

                 20 de puncte 

 

 

b. Scriere imaginativă (25 de puncte) 

Alcătuieşte o compunere narativă, de 20-25 de rânduri, în care să prezinţi o întâmplare 

din timpul unei vacanţe de neuitat. 

În elaborarea compunerii, vei avea în vedere următoarele repere: 

 alegerea unui titlu sugestiv;                                                                                 (4 p.) 

 respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinut;                                   (4 p.) 

 folosirea modurilor de expunere specifice;                                                  (4 p.) 

 utilizarea a patru figuri de stil diferite;                         (4 p.) 

 originalitatea prezentării întâmplărilor;                                                         (4 p.) 

 înlănţuirea logică a întâmplărilor.               (5 p.)                                                             

 

Redactare (pentru compunerea de la punctul b: 15 puncte) 

 unitatea compoziţiei – 2 p.; 

 registrul de comunicare, stilul şi vocabularul – 4 p.;  

 coerenţa textului – 2 p.;  

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

 punctuaţia – 1 p; aşezarea în pagină -1p.;  

 creativitate şi originalitate – 2 p. 

 

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

 

Redactează un text, de 10-15 rânduri, în care să-ţi exprimi opinia despre rolul 

jocurilor sportive în petrecerea timpului liber. 

 

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

 

1. Selectează, din textele citate, un cuvânt derivat şi unul format prin conversiune.   4 puncte 

2. Scrie cazul şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: Curtea mare a şcolii, împrejmuită 

cu un grilaj cenuşiu de fier, era plină de băieţi.                                                          4 puncte 

3. Transcrie, din primul text-suport, o propoziţie subordonată atributivă şi o propoziţie 

subordonată completivă indirectă.                                                        6 puncte 

4. Alcătuieşte două  fraze, în care verbul a ieşi să fie, pe rând,  termen regent pentru o 

propoziţie subordonatǎ subiectivă şi pentru o propoziţie subordonatǎ predicativă.   6 puncte 

 

 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Total: 120 de puncte 

 
 


