
 

 

 

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Etapa locală, 19 ianuarie 2019 

Clasa a VI-a 

Varianta 2 

Toate subiectele sunt obligatorii.  

Timpul de lucru: 3 ore. 

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

 

Se dau fragmentele: 
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A.     Cândva, cuvântul „vocabular" a fost legat de cele mai tainice suferinţe ale bunului meu 

prieten Tăsică St. Al. Grigore. [...] 

Ei, da, Tăsică n-avea „vocabular". De ce? Greu de spus. Şi poate că n-aş fi ajuns nici eu să 

spun ceva despre acest delicat subiect, dacă acum câtva timp nu l-aş fi văzut citind. 

- O să-ţi placă... E o carte excepţională, literalmente excepţională, i-a spus prietenul său 

Andrei, căruia îi plăceau expresiile ,,grele", mângâind volumul cu scoarţe portocalii. 

Tăsică citea din cartea ,,literalmente excepţională" la măsuţa de piatră din curte, sub bolta 

unor vrejuri de măceş. ,,În faţă cobora abrupt malul de lut cafeniu, iar în spate se întindea un crâng." 

Mai citi câteva cuvinte cu glas tare, apoi nu se mai auzi decât mormăitul omului ce alunecă 

peste paragrafe. Se opri la primul dialog, ceva mai înviorat. 

,, - Presupun, zise arhitectul, cu un imperceptibil tremur al glasului, că fundaţia..." 

- Nu-mi place, bodogăni Tăsică ursuz... şi câteva clipe se auzi foşnetul paginilor sărite.[...] 

Curând nu mai deosebii nimic din ciudata gargară ce-mi ajungea la urechi... Doar foşnetul mai 

înfundat al cărţii îmi dovedea că cititorul sărea acum peste capitol. ,,În depărtare licărea o luminiţă 

roşiatică. Sfârşit." 

- Hm, sfârşit? 

Mirat de sfârşitul neprevăzut, închise cartea furios. Prin gardul de şipci îl strigă Andrei: 

- Ei, ţi-a plăcut? 

- Nu! Nu se-ntâmplă nimica... Are prea multe cuvinte grele...[...] 

- Şi nu le-nveţi? 

- Ce să-nvăţ? De-nvăţat, am învăţat, acum citesc. 

- Ei, vezi, d-aia n-ai tu vocabular... Păi, măi Tase, când dai de un cuvânt dintr-ăsta  

opreşte-te din citit, scrie-l, învaţă-l. Aşa se citeşte o carte. 

(Mircea Sântimbreanu, Un vocabular literalmente bogat) 
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Iar eu, mândru, credeam că-l păcălisem. Dar şi lui îi făcea plăcere să-mi întindă curse. 

- Sunt pur şi simplu uimit cum de-ţi poate plăcea bucata asta de proză. Eu găsesc că-i de 

neînghiţit. E prea plină de nervi. 

- Păi, şi eu... 

- Nu trebuie să-ţi placă totul, ştii? A fi disponibil înseamnă şi a fi vigilent. Capul tău nu-i 

o ladă de gunoi în care să arunci cărţi. Dacă o prăjitură chiar nu-ţi place, o mănânci totuşi? 

Gândeşte-te bine, ce faci? 

- Nu o mănânc... 

- Hm. Eşti sigur? 

- O mănânc? 

- Răspunsul e: depinde. Ca să-ţi formezi gustul, ca să capeţi încredere în gustul tău 

trebuie mai întâi să ţi-l educi. Şi Anibalector a adăugat, cu un zâmbet pişicher: Norocul tău e 

că ai un profesor bun. 

A venit o zi când aproape că mi-am pierdut răbdarea. Încercam să citesc o carte a unui 

brazilian numit Guimaraes Rosa - dacă nu mă înşel ,,Marele Sertao: Cărări” - fără să pricep 

nici o iotă din ce spunea. Doar că n-am aruncat cartea pe jos, pentru că asta îl înfuria la 
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culme pe Anibalector. 

Până când am explodat: 

- Dar, la urma urmei, la ce serveşte cititul ? 

Anibalector a ridicat una din lăboaiele lui cât casa care, deşi erau în locul picioarelor, 

aveau şi degete mari. O clipă, am crezut că o să mă bată - vreau să zic, să mă strivească. Dar 

nu, era doar un gest dramatic. Şi-a unit celelalte degete cu degetele mari, le-a fluturat prin 

faţa mea şi s-a mulţumit să mârâie: 

- La nimic. Fiecare le ştie pe ale lui.  

Eu ştiam că trebuia să tac, dar n-am rezistat să nu-i întind o cursă: 

- La nimic? Ce tâmpenie! 

Anibalector a rămas cu ochii la mine. Un moment, părea că totul încremenise, până şi 

zgomotele  de afară. O picătură de apă a căzut dintr-o stalactită. În fine, Anibalector a spus 

doar: 

- Într-o zi, tinere şi descreierat amic, vei învăţa că lucrurile cele mai importante în viaţă 

sunt cele care nu servesc la nimic. 

Supărat, mi-a întors spatele şi a plecat. S-a înapoiat abia a doua zi şi niciodată n-am 

mai abordat subiectul. Rezultatul e că, după atâţia ani, tot nu ştiu sigur la ce serveşte o carte. 

Dar cred că ştiu ce ar spune Anibalector dacă ar fi aici: Cu atât mai bine. Cu atât mai bine că 

nu ştii, băieţaş. 

(Rui Zink, Cititorul din peşteră) 

 

 

 C. 

Deţinerea unui vocabular complex, nuanţat, este una dintre competenţele esenţiale, ce 

facilitează vorbirea, citirea şi înţelegerea. Cercetările au demonstrat faptul că vocabularul 

este cel mai potrivit instrument pentru definirea competenţelor şi a succeselor la examene, 

potrivit experţilor citaţi de publicaţia „The Telegraph". Pentru a trece fără probleme un 

examen, trebuie să ne asigurăm mai întâi că niciun cuvânt nu ne este necunoscut. Problema 

este că până şi elevii bine pregătiţi învaţă foarte greu cuvinte noi, spun jurnaliştii de la 

publicaţia britanică. 

Cum optimizăm acest proces? Cum vom reuşi să fixăm vocabularul la timp pentru 

examene? Cum putem învăţa mai multe într-un timp mult mai scurt? Răspunsurile vin din 

partea echipei „Memrise", după ce experţii au petrecut trei ani efectuând cercetări pe această 

temă. La ora actuală, jumătate de milion de oameni învaţă zeci de milioane de cuvinte, iar noi 

putem înţelege mai bine cum se poate dobândi rapid abilitatea de a reţine un volum mare de 

informaţii. 

„Mems" sau memento-urile sunt dispozitive vizuale care ajută la memorare formând o 

legătură vie între forma cuvântului şi sensul acestuia. De exemplu, în încercarea noastră de a 

reţine „caber", care înseamnă „a se potrivi" în limba spaniolă, este necesar un memento. 

Cuvântul este deopotrivă uşor de reţinut şi de uitat, de aceea sunt necesare nişte desene care 

să ne semnaleze întocmai înţelesul cuvântului. Memento-urile sunt eficiente, deoarece creează 

imagini ce antrenează simţul vizual, iar în acest fel confuziile sunt reduse. 

(http://adevarul.ro/educatie/scoala/cum-sa-ti-pui-la-punct-un-vocabular-bogat) 
 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                           20 puncte 

Scrie numărul cerinţei şi litera corespunzătoare răspunsului corect: 
 

1. În cuvintele: excepţională, ciudată, ajungea, urechi există, în ordine:             

a) 13 sunete, 6 sunete, 6 sunete, 4 sunete;  

b) 12 sunete, 6 sunete, 6 sunete, 4 sunete; 

c) 13 sunete, 6 sunete, 6 sunete, 5 sunete; 

d) 12 sunete, 5 sunete, 6 sunete, 4 sunete.                                  2 puncte 

 

http://adevarul.ro/educatie/scoala/cum-sa-ti-pui-la-punct-un-vocabular-bogat


 

 

 

2. În enunţul:  E o carte excepţională, literalmente excepţională, i-a spus prietenul său Andrei, 

căruia îi plăceau expresiile ,,grele", mângâind volumul cu scoarţe portocalii., există: 

a) un predicat verbal şi două predicate nominale; 

b) un predicat nominal şi trei predicate verbale; 

c) un predicat nominal şi două predicate verbale; 

d) trei predicate verbale.                                                                                                2 puncte 
 

3. Sinonimele contextuale ale cuvintelor: a plecat, rezultatul, serveşte, din rândurile 54-56, sunt în 

ordine: 

a) a venit, urmarea, foloseşte; 

b) s-a dus, soluţia, pofteşte; 

c) s-a îndepărtat, urmarea, foloseşte; 

d) s-a îndepărtat, situaţia, alimentează.                                                                         2 puncte 

                                                              

Scrie răspunsurile corecte ale cerinţelor de mai jos:  
 

4. Precizează valorile verbelor subliniate  din rândul 3. Construieşte două enunţuri cu alte valori ale 

aceloraşi verbe, pe care le vei preciza.                                                       2 puncte 

5. Selectează din rândurile 1-5 două verbe aflate la moduri diferite şi precizează-le.          2 puncte 

6. Transcrie două enunţuri interogative din rândurile 15-20.                                                2 puncte 

7. Alcătuieşte un enunţ în care să-i transmiţi lui Tăsică uimirea ta referitoare la felul în care acesta 

citea răsfoind rapid paginile, folosind şi un verb la modul conjunctiv, timpul perfect, persoana a 

doua, singular.                                                                                                                    2 puncte 

8. Construieşte câte un enunţ cu omonimele a două cuvinte din rândul 48.                          2 puncte 

9. Scrie corect bileţelul lui Tăsică pe care acesta îl trimite unui coleg de clasă:     

Findcă m-ai vreau să citesc, mi-ar place să-mi înprumuţi o carte.                                    2 puncte                                                               

10. Transcrie întrebarea următoare, folosind punctuația corectă:  

Anibal să citesc în vacanță benzi desenate cărți de literatură                                            2 puncte                                                                                                                                                                   

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                               40 puncte 

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

1. De ce foloseşte naratorul în textul B verbul a exploda pentru a prezenta reacţia unuia dintre 

personaje?                                                                                                                        6 puncte 

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

3. Ce semnificaţie are următoarea secvenţă preluată din rândul 5: E o carte excepţională, 

literalmente excepţională, i-a spus prietenul său?                                                          6 puncte                

4. Ce atitudine a naratorului se desprinde din rândul 38? Justifică-ţi răspunsul.                6 puncte 

5. Precizează o trăsătură a personajului Tăsică din textul A. Motivează cu un exemplu comentat din 

text.                                                                                                                                  8 puncte 

6. Indică o asemănare şi o deosebire între textele A şi C.                                                   8 puncte 

 
 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                           20 puncte 
 

Cum crezi că te ajută un vocabular nuanţat să comunici cu persoanele din jurul tău? 
 

Scrie o compunere de 150-200 de cuvinte în care să răspunzi la această întrebare, justificându-ţi 

ideile prin valorificarea semnificaţiilor şi a valorilor propuse de textele-suport, precum şi a lecturilor, a 

experienţei personale şi culturale.  

 

În elaborarea răspunsului vei avea în vedere: 

- interpretarea evenimentelor din cele trei texte, în vederea justificării răspunsului;      4 puncte 

- corelarea ideilor din cele trei texte şi a acestora cu idei dintr-un alt text literar sau cu aspecte din 

experienţa personală sau culturală;                                                            6 puncte 



 

 

 

- respectarea structurii unei compuneri, claritatea exprimării şi coerenţa ideilor.          6 puncte 

 

Vei primi 16 puncte pentru conţinutul compunerii şi 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 – Lectură, redactare și elemente de interculturalitate                  20 puncte 

 

Redactează un text narativ, de minimum 150-200 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare 

imaginară petrecută în timpul unei călătorii în lumea cărţii, alături de unul dintre personajele din 

textele A sau B. 

În elaborarea compunerii, vei avea în vedere: 

- construirea unor idei creative, adecvate cerinţei, respectând relaţia dintre temă şi conţinut;  

                                                                                                                                4 puncte 

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

- realizarea coerenţei tematice şi a coeziunii;                                                               2 puncte 

- utilizarea a patru figuri de stil diferite;                                                                       2 puncte 

- construirea 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 

  

Vei primi 16 puncte pentru conţinutul compunerii şi 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. 

 


