
 
 

 

 

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Etapa locală, 19 ianuarie 2019 

Clasa  a V-a 

Varianta  2 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timp de lucru: 3 ore.  

Nu se acordă puncte din oficiu. Total: 100 de puncte 

 

Citeşte cu atenţie următoarele texte şi răspunde tuturor cerinţelor formulate în sarcinile de 

lucru: 
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În anul în care începe povestirea noastră, moş Timofte îşi avea, ca întotdeauna, protejaţi 

şi nesuferiţi. De bună seamă că numai întâmplarea hotărâse ca principalii săi favoriţi să fie nişte 

elevi dintr-a opta, care locuiau cu toţii în cartierul Cireşului şi pe care se obişnuise să-i 

numească "Cireşarii". Şi tot întâmplarea făcuse ca printre "urâcioşi", poate chiar în fruntea lor, 

să se afle doi şmecheri, tot dintr-a opta, pe care îi prinsese într-o dimineaţă ascunşi într-un şanţ 

acoperit de bălării, în timp ce colegii lor participau cu tot sufletul la ora de geologie. N-am putea 

spune însă adevărul întreg dacă n-am destăinui, de la bun început, că elevul pe care moş Timofte 

îl iubea cel mai mult, primul dintre favoriţii lui, era un prichindel dintr-a cincea, un şmecher fără 

seamăn în toată şcoala, poate chiar în istoria şcolii, dar căruia bătrânul nu-i arătase niciodată 

pe faţă dragostea. Mai degrabă îl muştruluia pentru năzbâtiile şi şotiile sale; niciodată nu-l 

alintase, nici măcar în glumă, cum făcea cu ceilalţi elevi la care ţinea. Dacă în cei cincizeci de 

ani de slujbă moş Timofte n-ar mai fi întâlnit un caz asemănător, dacă nu i s-ar mai fi întâmplat, 

cu vreo treizeci şi cinci de ani în urmă, să-i ticăie inima pentru un puşti nebunatic, care la fiecare 

pas făcea o năzdrăvănie, care în fiecare frază rostită strecura un ghimpe şi care acum era unul 

dintre oamenii de mare faimă ai ţării, e mai mult ca sigur că prichindelul cel şmecher, blond şi 

ciufulit, ar fi intrat în gloata nesuferiţilor. Dar cum moşneagul avea o memorie precisă a 

cazurilor şi un simţ al comparaţiei şi previziunii care nu dădea greş, s-a lăsat cu bună ştiinţă 

subjugat de apariţia veselă şi cuceritoare a lui Tic, trecându-l în rândul favoriţilor. Adică i-a 

acordat în sinea lui un mare viitor.  

Tic n-avea însă de unde să ştie aceasta şi de câteori trecea pe lângă moş Timofte, dacă 

nu-şi ducea mâna la nas pentru a flutura din degete, atunci trăgea după sine un dulău imaginar, 

prins de un lanţ gros, pe care-l întreba chiar în clipa când trecea prin faţa gheretei bătrânului 

paznic:  

― Cuţu, cuţu, Ţîngulică, ia spune-mi din coadă cât e ceasul?!... 

 

(Constantin Chiriţă, Cireşarii) 
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La început, fetiţa îl urmări anevoie, sufocându-se în îmbrăcămintea ei prea groasă. Nu scotea, 

însă, o vorbă și se uita cu uimire când la Peter, care zburda desculţ pe pajiștea verde, când la 

caprele lui ce se căţărau sprintene, cu picioarele lor subţiri, pe panta abruptă, strecurându-se 

ușor printre stânci și tufișuri. Deodată, Heidi se așeză pe jos și, după ce-și scoase la iuţeală 

pantofii și ciorapii, se ridică din nou și începu să tropăie de bucurie; își scoase apoi șalul și 

rochia de duminică pe care mătușa Dete i-o pusese peste cea de toate zilele, ca să nu aibă nimic 

de dus. Când se dezbrăcă și de cea de a doua rochie, rămase numai într-o fustiţă, iar braţele 

goale îi ieșeau din mânecile scurte ale cămășuţei. Împături totul cu grijă și se apucă să sară și 

ea în urma caprelor, alături de Peter, la fel de sprintenă ca întreaga turmă. Peter nu apucase 

să vadă această schimbare dar, când o zări pe Heidi în noua ei ţinută, se strâmbă și întoarse 



 
 

 

35 

 

 

 

capul într-o parte. Uimirea lui crescu și mai mult văzând grămăjoara aceea de haine; căscă 

gura până la urechi, dar nu suflă o vorbă. Heidi se simţea acum nespus de ușoară și de liberă și 

avea un chef nestăvilit de a sta de vorbă cu Peter, care se văzu silit să răspundă la nenumărate 

întrebări. Fata voia să știe tot: câte capre are, unde le duce și ce face toată ziulica acolo, sus. 

(Johannna Spyri, Heidi, fetiţa munţilor) 
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„Prietenii sunt familia pe care ne-o putem alege singuri”, spunea actorul, regizorul și 

sciitorul britanic Peter Ustinov. Cunoaștem și echivalentul în limba română: ”Prietenii ți-i poți 

alege singur, familia ți-o dă Dumnezeu”. Încă din copilărie, omul şi-a ales semeni cu care va 

putea lega relații strânse de prietenie. 

La grădiniță ne facem primii prieteni, urmează alții la școală sau la facultate. Și când 

devenim adulți, continuăm să construim prietenii care uneori devin mai strânse decât relațiile 

de familie (…). 

Institutul Britanic de sondare a opiniei, YouGov, împreună cu echivalentul în Germania, 

Sinus-Institut, au publicat un studiu referitor la felul în care văd germanii prietenia. 

Cercetătorii au realizat chestionare în rândul a 2.045 de persoane cu vârste cuprinse între 18 și 

69 de ani, pe o perioadă de o lună. S-a ajuns la concluzia că germanii au în medie 3,7 prieteni 

foarte apropiați și 11 persoane de încredere. Cercul cunoștințelor este în medie de 42,5 

persoane. Două treimi dintre cei chestionați (66 procente) consideră o anumită persoană ca 

fiind cea mai bună prietenă sau cel mai bun prieten. Ceilalți nu au declarat că ar avea un 

prieten cel mai bun, dar au numit mai multe persoane în cercul de prieteni apropiați. 

(https://www.dw.com/ro/ce-cred-germanii-despre-prietenie) 

 

 
SUBIECTUL  I                                                                         20 de puncte 

 

Scrie numărul cerinței și litera corespunzătoare răspunsului corect: 

1. Cuvintelecincea, treizeci,ghimpeconţin, înordine: 

a) 5 sunete, 7 sunete, 5 sunete 

b) 5 sunete, 6 sunete, 5 sunete 

c) 4 sunete, 7 sunete, 5 sunete 

d) 5 sunete, 7 sunete, 4 sunete 2puncte 

2. Înenunțul:La grădiniță ne facemprimiiprieteni, urmeazăalții la școală sau la 

facultate,există: 

a) patru substantive şitreiverbe 

b) patru substantive şidouăverbe 

c) trei substantive şidouăverbe 

d) trei substantive şitreiverbe2 puncte 

3. Sinonimelecontextualealecuvintelora flutura, imaginar, clipa,dinrândurile20-25,suntînordine: 

a) a mişca, neclar, moment 

b) a deplasa, ireal, ora 

c) a fâlfâi, născocit, secunda 

d) a agita, creativ, durată2puncte 

Scrie răspunsurile corecte ale cerințelor de mai jos: 

4. Identifică, înrândurile 40-45, douăverbeauxiliare.                                   2puncte 

5. Identificăşitranscrie din rândurile 25-27 o propoziţiedezvoltată. 

Transformăpropoziţiatranscrisăînpropoziţiesimplă.     2puncte 

6. Alcǎtuieşte o propoziţieinterogativăîn care săteadresezipersonajului Ticşi care săconţină un 

verb la modulindicativ, timpulimperfect.2puncte 



 
 

 

7. Transcriedouăcuvinte din câmpul lexical al substantivuluinaturăceaparîntextul B. 

2 puncte 

8. Transcrie din textulAdouă predicate exprimateprinverbeaflate la timpuridiferite; 

precizeazăacestetimpuri.     2 puncte 

9. Scriecorectenunțul: 2puncte 

Peter vorbiimult cuHeidi, fetița care v-a devenice-a maibunăprietenă a sa.                                                                                                 

10. Transcrieîntrebareaurmătoare, folosindpunctuațiacorectă:                                        2puncte 

Cum teînțelegimosTimofte cu Tic 

 

 
SUBIECTUL al II-lea40 de puncte 

Scrie răspunsul, în enunțuri, pentru fiecare dintre întrebările de mai jos: 

1. De ce foloseşte naratoarea din textul B verbul să tropăie pentru a descrie reacţia personajului 

Heidi?                                                                                                          6 puncte 

2. Transcrie, din textul B, câteuncuvânt/ secvenţă care se referǎ la timpulacțiuniișiunul care se 

fereră la spaţiulacţiunii.  6 puncte 

3. Extrage din textele A şi B câte o idee principală.                                              6 puncte 

4. Explicăsemnificațiasecvenței din textul A:Dacăînceicincizeci de ani de slujbămoşTimofte n-

armai fi întâlnit un cazasemănător, dacă nu i s-armai fi întâmplat, cu vreotreizecişicinci de 

aniînurmă, să-i ticăieinimapentru un puştinebunatic, care la fiecare pas făcea o năzdrăvănie, 

care înfiecarefrazărostităstrecura un ghimpeşi care acum era unuldintreoamenii de mare 

faimăaiţării, e maimultcasigurcăprichindelulcelşmecher, blond şiciufulit, ar fi 

intratîngloatanesuferiţilor.6puncte 

5. Precizează o trăsătură a personajului Tic din textul A; motivează cu un exemplu comentat din 

text.                                                                                                            8 puncte 

6. Indicaţi o asemănareşi o deosebireîntretexteleAşi C. 8 puncte 
SUBIECTUL al III-lea 20 de puncte 

 

Cum crezi că ar arăta existenţa omului fără prieteni? 

Scrieocompunerede150–200decuvinte,încaresărăspunzilaaceastăîntrebare,justificându-

țiideile prinvalorificareasemnificațiilorșiavalorilorpropusedetextele-

suport,precumșialecturilor,aexperienței personale și culturale. 

În elaborarea răspunsului vei avea în vedere: 

─ interpretareaevenimentelor din celetreitexte, învedereajustificăriirăspunsului; 4puncte 

─ corelareaideilor dinceletreitexteși a acestora cu ideidintr-un alt text literarsau cu aspecte 

din experiențapersonalăsauculturală;                                                            6puncte 

─ respectareastructuriiuneicompuneri, claritateaexprimăriișicoerențaideilor.     6puncte 

Vei primi 16 puncte pentru conținutul compunerii și 4 puncte pentru redactare. 

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are 

minimum 150 de cuvinte şi dezvoltă subiectul propus. 

  
SUBIECTUL al IV-lea 20 de puncte 

Alcǎtuieşte un text narativ de 150-200 de cuvinte în care sǎ imaginezi o continuare a  

textului B.                                                                                                                   

În redactarea textului, vei avea în vedere: 

-       construirea unor idei creative adecvate cerinţei, respectând tema şi conţinutul;4 puncte 

-       respectarea convenţiilor unui text narativ şi a structurii unei compuneri;4 puncte 

-       realizarea coerenţei tematice si a coeziunii;2 puncte 

-       utilizarea a patru elemente de limbaj artistic;2 puncte 

-       contruirea a patru structuri diferite asociate senzaţiilor (ce se vede/ se aude/se simte/ se atinge)  

2 puncte 

-       utilizarea claselor morfologice specifice şi a timpurilor verbale adecvate.                   2 puncte 


