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OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

pentru secțiile și școlile cu predare în limba minorităților 

Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București 

SECȚIUNEA B 

Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limbile altor minorități și 

pentru românii din diaspora  

25 martie 2023 

Clasa a V-a 
 

 

▪ Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.  
▪ Punctajul total este de 100 de puncte. 
 

Citește fiecare dintre textele date pentru a putea răspunde la cerințele formulate: 

A. 

Hendrik de Mol făcu un pas înapoi la apariția uriașului dragon de lună. Din frunzișul bogat apăru 
întâi vârful botului dragonului. Dragonul trase adânc aer pe nări încercând să descopere cea mai 
mică prezență a vreunui vizitator nepoftit. Mirosul frunzelor udate de ploaie îl liniștise, iar acum 
întregul cap ieși la iveală dintre frunze, ochii săi bulbucați privind cu atenție în jur. În sfârșit, capul 
dragonului se arătă în toată măreția sa. Hendrik strânse sabia de lemn în mână cu toată puterea. 
Dragonul porni în zbor. Se apropia acum cu viteză. 

Aproape. 
Mai aproape.  
Cinci metri. Trei. Doi metri și… 
BUM! Copilotul său îi distrase atenția rostogolindu-se brusc pe podea. 
— Berend! Nu acum! strigă supărat Hendrik și, neluându-și ochii de la dragonul care se apropia 

repede, ridică ursul de pluș, punându-l la loc pe scaunul său. Ursul Berend nu spuse nimic, evident, 
era doar un urs de pluș. Ochii săi rotunzi de sticlă priveau fix către zmeul-dragon care în acel moment 
trecea fluturând pe deasupra navei lor. Zmeul-dragon își continuă drumul alunecând pe sârma întinsă 
și se izbi de peretele Muzeului. 

— Asta este tot ce poți? strigă Hendrik triumfător către zmeul-dragon care acum atârna agățat 
pe peretele de cărămidă al Muzeului. Victorieeee! țopăi el entuziasmat. 

Nava sa improvizată se legăna acum pe cablul care o susținea.  
— Cred că am încurcat-o, căpitane! Iar ne-am blocat și iar trebuie să așteptăm până ce amiralul 

Martinus va veni să ne salveze. 
Se așeză pe scaunul său din fața panoului de comandă și oftă.  
— Sper doar să nu fie ca data trecută când am stat aici agățați o după-amiază întreagă fiindcă 

bunicul, ăăă… pardon, amiralul Martinus, era plecat la plimbare. 
Ursul Berend nu spuse, din nou, nimic. Era pe scaunul său de copilot, un urs de pluș de culoare 

verde care purta un costum de cosmonaut, tot verde și el. Bunicul Martinus îl dăduse cadou unicului 
său nepot Hendrik, de ziua lui, cu ceva ani în urmă. De atunci erau nedespărțiți, ursul și băiatul. 

— Berend, poate avem noroc, căpitane, spuse Hendrik privind către ursul verde de pluș.  
Berend, ursul de pluș, privea fix, fără să scoată niciun cuvânt. O adiere legăna ușor nava 

improvizată pe cablul ei. Hendrik dormea deja în scaunul său. Seara se lăsa liniștită și nimeni nu 
venea să îl salveze pe Hendrik din nava sa oprită acum la mijlocul distanței dintre Muzeu și căsuța 
de lemn aflată în bătrânul stejar din spatele curții. 

Această dramatică situație se petrecea în curtea din spate a Muzeului Jucăriilor din Siepelstad 
(Orașul Cepelor), aflat pe strada Coada Șoricelului, la numărul nouă. Muzeul aparținea, de câteva 
sute de ani, familiei De Mol. În fiecare dimineață, cu excepția zilelor de duminică, bătrânul Martinus 
de Mol și nepotul său Hendrik deschideau Muzeul pentru vizitatori, părinți și copii.  

după K. J. Meckenfeld, Hendrik de Mol şi Planeta de Aur 

 
B.  

Muzeul Bucovinei aduce în fața publicului de toate vârstele o expoziție interesantă care va 
putea fi vizitată începând cu 29 ianuarie 2019 în Galeria Pod a Muzeului de Istorie Suceava. 

Expoziția „Jucăriile din galeria POD”, organizată  în colaborare cu Asociația Muzeul Jucăriilor 
din București, aduce în fața publicului peste 500 de jucării din colecția asociației. Jucăriile cuprind 
perioada 1930-1980 și reprezintă  jucăriile câtorva generații de copii din România. Expoziția este 
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însoțită de o colecție de reproduceri ale unor fotografii cu copiii și jucăriile lor în ultima sută de ani, 
din colecția Asociației Muzeul Jucăriilor. 

 
 
Deschiderea expoziției va avea loc în data de 29 ianuarie 2019, la ora 11:00, în prezența 

colecționarilor Cristian şi Mihail Dumitru. 
Fiecare jucărie are o poveste a ei, fiecare jucărie a fost martora unei emoții, a unei lacrimi sau 

a unui vis împlinit.  
ASOCIAŢIA MUZEUL JUCĂRIILOR dorește realizarea unui muzeu virtual al jucăriilor în care 

fiecare „păstrător” al unui prieten drag al copilăriei poate să-l expună alături de o mică poveste. 
O mulțime de jucării (peste 15.000) au fost adunate pentru un muzeu de Asociația Muzeul 

Jucăriilor. Jucăriile au fost fabricate în România şi în alte țări între anii 1930-1980. În cea mai mare 
parte, jucăriile au fost achiziționate din România în ultimii 40 de ani şi probabil vor trezi amintiri plăcute 
în rândul părinților. 

după www.suceava-smartpress.ro 
 
 
SUBIECTUL I                                                                                                            30 de puncte 
 

Scrie pe foaia de concurs numărul cerinței și litera corespunzătoare răspunsului corect:  
1. Numărul literelor este egal cu numărul sunetelor în fiecare cuvânt din seria:  

a) „aceasta”, „reproduceri”, „cinci”. 
b) „asociația”, „generații”, „încercând”. 

c) „deschideau”, „coceau”, „echilibrul.  
d) „ochii”, „petrecea”, „excepția”. 2 puncte 

2. Sunetul „e” este vocală în toate cuvintele din seria:  
a) „ieși”, „iveală”. 
b) „legăna”, „șoricelului”. 
c) „navei”, „priveau”. 
d) „ploaie”, „Suceava”. 2 puncte 

3. Formele corecte ale următoarelor substantive articulate cu articol hotărât: urs, cadou, speranță sunt 
cuprinse în seria:  

a) urși, cadouri, speranțe. 
b) urși, cadourile, speranțele.                                                                                 
c) urșii, cadouri, speranțe. 
d) urșii, cadourile, speranțele.  2 puncte 

 

Scrie pe foaia de concurs răspunsurile la cerințele de mai jos:  
4. Transformă propoziția „Berend, ursul de pluș, privea fix”/„fără să scoată niciun cuvânt”, astfel încât să fie 
propoziție simplă.   4 puncte 
5. Transcrie, din textul A, două cuvinte din câmpul lexical al familiei.    4 puncte 
6. Construiește câte un enunț cu alte două sensuri ale cuvântului subliniat în enunțul: „Berend, ursul 
de pluș, privea fix, fără să scoată niciun cuvânt.”  4 puncte 
7. Scrie verbul din secvența „Copilotul său îi distrase atenția.” la timpul perfect compus și la timpul 
mai-mult-ca-perfect, păstrând în ambele cazuri numărul și persoana verbului. 6 puncte 
8. Rescrie corect rugămintea unui copil către un prieten de joacă: „— Dragă Matei fi mai atent atunci când 
arunci mingia de baschet !”.  6 puncte 
 

SUBIECTUL al II-lea   50 de puncte 
A. ÎNȚELEGEREA TEXTULUI 
Scrie pe foaia de concurs, în enunțuri, răspunsurile pentru cerințele de mai jos:  
1. Transcrie din textul A un indice spațial și un indice temporal.    4 puncte 
2. Formulează o idee principală/secundară din primul paragraf al textului A.     6 puncte 
3. De ce crezi că Hendrik de Mol trebuie să aștepte întoarcerea bunicului Martinus? Formulează 
răspunsul în două-patru enunțuri, valorificând informațiile din textul A. 6 puncte 
4. De ce crezi că jucăriile prezentate vor trezi amintiri părinților? Formulează răspunsul în două-trei 
enunțuri, valorificând informațiile din textul B.   6 puncte 
5. Selectează două informații, din textul B, care crezi că sunt utile unui copil care ar vrea să viziteze 
expoziția „Jucăriile din galeria POD”, motivându-ți alegerea, în 50 – 70 de cuvinte.  8 puncte 
 

https://suceava-smartpress.ro/expozitia-jucariile-din-galeria-pod-la-muzeul-bucovinei-peste-500-de-jucarii-din-perioada-1930-1980-vor-crea-o-lume-de-poveste-la-muzeul-de-istorie/
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B. SCRIERE CREATIVĂ 

Imaginează-ți că Henrik pornește într-o nouă aventură. Scrie un text narativ, de minimum 100 de 
cuvinte, în care să prezinți o întâmplare prin care trece băiatul.  
 

Vei primi 14 de puncte pentru conținutul compunerii și 6 puncte pentru redactare. 
Pentru redactarea textului se acordă 6 puncte (registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate – 1 
p.; coerența textului – 1 p.; ortografie – 2 p.; punctuație – 1 p.; așezarea în pagină și lizibilitatea –1 p.) 
 
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 80 de 
cuvinte şi dezvoltă subiectul propus. Compunerea nu va avea titlu sau motto. 

 

 
SUBIECTUL al III-lea   20 de puncte 

C.  

Petrecerea continuă până târziu. Jocul cu scaunele muzicale era foarte distractiv, fiindcă, în loc 
să dai la o parte un scaun de fiecare dată când se oprea muzica, scaunul pleca singur și stătea la 
distanță, privindu-i pe ceilalți. Mătăsuță câștigă.[...] 

Se jucară apoi de-a v-ați ascunselea și pe loc se iviră din senin o mulțime de tufișuri și copaci 
perfecți ca ascunzișuri. Tărâmul Zilelor de Naștere era cu adevărat cel mai frumos loc pe care îl 
vizitaseră vreodată!  

După aceea, le veni cheful să se joace de-a rațele și vânătorii și o linie care separă cele două 
terenuri de joacă!  

Apoi se gândiră să facă întreceri cu mașinuțe – și, cât ai zice pește, o mulțime de mașinuțe 
gata de condus îi  așteptau aliniate! Fiecare își alese mașinuța care îi plăcea cel mai mult și se sui în 
ea. [...] 

Moș Cratiță câștigă cursa, deși prețul cu prețul câtorva oale și tigăi pierdute pe drum. Lună-
Plină îi întinse o cutie de caramele, care apăruse ca premiu pentru câștigător.  

— Ai ieșit câștigător! zise acesta.  
Enid Blyton, Pădurea fermecată    

  
Scrie un text de minimum 120 de cuvinte, în care să prezinți bucuria jocului, așa cum apare în cele 

două texte-suport, A și C, selectate din zone culturale diferite. 
- prezentarea unui aspect comun, referitor la bucuria jocului, surprins în textul A și în textul C; 
- prezentarea unui aspect diferit; 
- exemplificarea adecvată a aspectului comun și a celui diferit. 

 
Vei primi 14 de puncte pentru conținutul compunerii și 6 puncte pentru redactare. 
Pentru redactarea textului se acordă 6 puncte (registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate – 1 
p.; coerența textului – 1 p.; ortografie – 2 p.; punctuație – 1 p.; așezarea în pagină și lizibilitatea –1 p.) 
 
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 120 de 
cuvinte şi dezvoltă subiectul propus. Compunerea nu va avea titlu sau motto. 
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SECȚIUNEA B 

Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limbile altor minorități și 

pentru românii din diaspora  

25 martie 2023 

Clasa a VI-a 
 

 

▪ Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.  
▪ Punctajul total este de 100 de puncte. 
 

Citește fiecare dintre textele date pentru a putea răspunde la cerințele formulate: 

A.  

Ieri am ieșit cu toții să ne plimbăm prin pădure. Mama, tata, Marcela, Tudor și cu mine. Nu se 

întâmpla prea des să facem ieșiri din astea. Doar când avea mama chef. Dar nici prea rare nu erau. 

Tocmai cum trebuie, să lași câteva săptămâni ca să-ți crească la loc pofta de joacă în pădure. Mie cel 

mai mult îmi place când jucăm „Ghici, ciupercă, ce-i!”. Anul ăsta, cum Marcela a făcut patru ani, jucăm 

toți. Am trecut într-a șaptea și am voie să mă duc mai departe, chiar până unde nu mă văd părinții. 

Se joacă așa: fiecare se duce și caută, și caută până găsește o floare mai rară sau o ciupercă 

portocalie, sau mai știu eu ce. Ne întâlnim toți în poieniță, ținând la spate ce am găsit și, pe rând, 

fiecare le strigă celorlalți: „Ghici, ciupercă, ce-i!”. Pe scurt, GCCI, că așa gângurea Tudor când era 

mic, „gcchiiii”. Dacă nu ghicește nimeni ce ții ascuns la spate, îți rămâne ție. Dar dacă ghicește cineva, 

atunci acela capătă ce a ghicit. Eu am câștigat de trei ori, dar Marcela și Tudor doar câte o dată. Mama 

și tata n-au ghicit niciodată. 

Ieri, vremea a fost foarte frumoasă. În pădure era cald, se auzeau tot felul de păsărele ciripind, 

nu mai era nimeni prin jur, așa că ne-au lăsat să căutăm mai departe decât de obicei. Frate-meu a 

luat-o ca din pușcă și nu l-am mai văzut o vreme, deși sunt cu ochii pe el de când îl știu. Dar nu m-am 

îngrijorat, că eram ocupată cu căutatul. Și am găsit o pungă de plastic veche. Să nu vă întristați. Am 

luat-o și am strâns-o până mi s-a făcut mâna albă. Eram sigură că nimeni n-o să ghicească. Mama a 

strigat după mine: 

 — Irina, ai găsit ceva? Hai mai repede. 

 M-am întors după câteva minute în poiană. Marcela era cu tata și mama, dar Tudor încă nu 

apăruse. După câteva minute am început să-l strigăm. Tata a început să-l caute în pădure. Îi auzeam 

vocea, când încolo, când încoace. Iar l-am strigat și noi. „Tuudoor! Tuuudooor!”. Aoleu, ce voce 

ascuțită are Marcela! Ne îngrijoram din ce în ce mai tare, mai ales părinții. Dar și eu. La un moment 

dat am văzut-o pe Marcela că se uita la ce avea în mână. Dar chiar atunci l-am auzit pe Tudor că zice 

„Ghici, ciupercă, ce-i!” Era la marginea poieniței, lângă un pom. Tata a venit și el, repede. Era roșu la 

față. L-a întrebat pe Tudor, nervos, „Unde mi-ai umblat...?” 

  — Ghici, ciupercă, ce-i! a zis Tudor. Îi luceau ochii de bucurie, asta am putut să văd. 

                                                                                         Călin Mihăilescu, Ghici, ciupercă, ce-i? 

 

B.  

Sunt recunoscute beneficiile jocului pentru dezvoltarea personală și îmbunătățirea 

comunicării cu cei din jur. Organizarea unor jocuri de societate alături de familie are multe avantaje, 

oamenii apropiați petrec timp de calitate împreună, se adună pentru a acorda atenție unii altora.  

Activity este tipul de joc care poate fi jucat de către oricine – părinți, copii sau grupuri de 

prieteni. Jocul se poate juca în 3-16 persoane. În cutie sunt: 440 de cărți cu 2640 de cuvinte, o tablă 

de joc, o clepsidră, 4 pioni de diferite culori (verde, maro, galben, alb) și un regulament. Pe lângă 

acestea, jucătorii mai au nevoie de hârtie și creioane pentru runda de desenat. 
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 Scopul jocului este de a avansa cât mai departe pe tabla de joc, ghicind noțiunile prezentate de către 

coechipier. Acesta din urmă va prezenta conceptele, termenii și situațiile de pe cartonașe prin 

desene, mimică sau prin descriere. Important este ca partenerul să ghicească noțiunile până la 

scurgerea timpului din clepsidră.  

Câmpurile sunt marcate cu simboluri și culori. Simbolul indică modul în care jucătorul aflat la 

rând va prezenta noțiunea (descriere, mimică sau desen). Atunci când jucătorul desenează, nu are 

voie să vorbească, ci doar să dea afirmativ din cap atunci când coechipierii sunt pe drumul cel bun 

în ghicirea noțiunii. Prezentatorul nu are voie să folosească cifre și litere în desenul său. Atunci când 

mimează, jucătorul nu poate vorbi și nici nu poate arăta către obiectele din cameră, ci doar către 

propriul corp și propriile haine. Echipa adversă este atentă la aceste interdicții. 

Dacă coechipierii ghicesc noțiunea prezentată, echipa poate avansa pe tabla de joc prin 

mutarea pionului. Echipa eficace ajunge prima la destinație și câștigă.  

                                                                                          după www.jocuridesocietate.ro 

 
SUBIECTUL I                                                                                                            30 de puncte 
 

Scrie pe foaia de concurs numărul cerinței și litera corespunzătoare răspunsului corect:  
1. Conțin diftong toate cuvintele din seria:  

a) „șaptea”, „chiar”, „vocea”. 
b) „caută”, „floare”, „hai”. 
c) „poieniță”, „trei”, „vremea”. 
d) „portocalie”, „mai”, „marginea”.                                                                               2 puncte 

2. Sunt corect despărțite în silabe toate cuvintele din seria: 
a) „cre-as-că”, „ciu-per-că”, „în-coa-ce”. 
b) „creas-că”, „ci-u-per-că”, „în-coa-ce”. 
c) „creas-că”, „ciu-per-că”, „în-coa-ce”.                                                                               
d) „creas-că”, „ciu-per-că”, „în-co-a-ce”.  2 puncte 

3. Sinonimele potrivite în context ale cuvintelor subliniate în secvența: „Scopul jocului este de a avansa 
cât mai departe pe tabla de joc, ghicind noțiunile prezentate de către coechipier.” sunt, în ordine: 

a) ținta, a ajunge, ascunse. 
b) avantajul, a merge, înfățișate.                                                                                 
c) obiectivul, a staționa, citite. 
d) țelul, a înainta, descrise.  2 puncte 

 

Scrie pe foaia de concurs răspunsurile la cerințele de mai jos:  
4. Alcătuiește un enunț în care verbul „a fi” să aibă altă valoare morfologică decât în secvența: „așa 
gângurea Tudor când era mic”, pe care o vei preciza.  4 puncte 
5. Transcrie, din textul B, două cuvinte din câmpul lexical al jocului.    4 puncte 
6. Indică funcția sintactică a cuvintelor subliniate în secvența:  
„Dacă coechipierii ghicesc noțiunea prezentată, echipa poate avansa pe tabla de joc” 4 puncte 
7. Menționează cazul substantivelor subliniate în secvența: „Scopul jocului este de a avansa cât mai 
departe pe tabla de joc”. 6 puncte 
8. Rescrie corect următoarele enunțuri referitoare la regulile jocului din pădure: 

     Trebuie să căutați plante rară în mijlocul păduri. Cine a găsit ceva, v-a striga.                       6 puncte

   
SUBIECTUL al II-lea   50 de puncte 
A. Scrie pe foaia de concurs, în enunțuri, răspunsurile pentru cerințele de mai jos:  
1. Transcrie, din texul A, un reper spațial și unul temporal.                                                   4 puncte 
2. Enumeră 6 obiecte, menționate în textul B, necesare participanților jocului Activity.        6 puncte                                                                                                                                                     
3. Care este rolul interdicțiilor, precizate în textul B?                                                        6 puncte 
4. Ai recomanda colegilor jocurile în familie? Motivează-ți răspunsul, în 40 – 60 de cuvinte, 
valorificând textele A și B.  6 puncte 
5. Prezintă, în 40 – 60 de cuvinte, scopul pentru care consideri că a fost scris textul B, susținându-ți 
punctul de vedere pe baza textului dat.                                                                 8 puncte 
 

Notă! Răspunsurile vor fi redactate în enunțuri, cu respectarea normelor de exprimare corectă, 
de ortografie și de punctuație. 
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B. Scrie un text, de 80 – 120 de cuvinte, în care să prezinți modul de petrecere a timpului liber 

în familie, așa cum reiese din textul A. 

În redactarea textului, vei avea în vedere: 
 ‒ precizarea unui mod de petrecere a timpului, așa cum reiese din textul A;  
 ‒ prezentarea, prin exemple adecvate, a modului de petrecere a timpului liber precizat;  
 ‒ numirea unei valori importante pentru tine, identificate în textul dat, justificându-ți alegerea; 
 
Vei primi 14 de puncte pentru conținutul compunerii și 6 puncte pentru redactare. 
Pentru redactarea textului se acordă 6 puncte (registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate – 1 p.; 
coerența textului – 1 p.; ortografie – 2 p.; punctuație – 1 p.; așezarea în pagină și lizibilitatea –1 p.) 
 
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 80 de 
cuvinte şi dezvoltă subiectul propus. Compunerea nu va avea titlu sau motto. 
 
 
SUBIECTUL al III-lea   20 de puncte 
 
C.     — Miranda! m-a strigat mama din bucătărie. Avem nevoie să ne cronometrezi. Ceasul ăsta de 
fiert ouă mă înnebunește cu ticăitul lui. 

  Așa că am stat să mă uit la secundarul ceasului din bucătărie, în timp ce Richard îi oferea 
mamei indicii. Pe urmă, mama îi oferea indicii lui Richard, iar el ghicea. 

  — Pot să joc și eu? am întrebat după cinci tururi. 
  — Sigur. Richard, cronometrează-ne tu o vreme!.... 
  Richard se uită la ceasul de bucătărie și așteaptă ca secundarul să ajungă la douăsprezece. 
  — Pe locuri, fiți gata, start! 
  Ridic primul cartonaș. 
 — Ceva ce întinzi pe pâine prăjită, spun.  
 — Unt! Strigă mama. 
 Următorul cartonaș. 
 — Bei sucul cu asta, îl sorbi prin el. 
 — Pai! strigă mama. 
 Următorul. 
 — E de piele și îți ține pantalonii. 
 — Curea! 
 — E dulce, se bea iarna, înainte să mergi la săniuș. 
 — Ciocolată caldă! 
 Îmi place să mă joc, să nu mă gândesc la nimic altceva decât la cuvântul următor...Parcurgem 

tot pachetul de șapte cartonașe. 
 

                                                                           Rebecca Stead, Când mă vei întâlni 
 
Scrie un text de minimum 120 de cuvinte, în care să prezinți bucuria jocului, așa cum apare în 

cele două texte-suport, A și C, selectate din zone culturale diferite. 
  
În redactarea textului, vei avea în vedere: 
– prezentarea unui aspect comun, referitor la bucuria jocului, surprins în textul A și în textul C; 

       – prezentarea unui aspect diferit;  
       – exemplificarea adecvată a aspectului comun și a celui diferit;  
       – valorificarea experienței de lectură și/sau de viață. 
 
Vei primi 14 de puncte pentru conținutul compunerii și 6 puncte pentru redactare. 
Pentru redactarea textului se acordă 6 puncte (registrul de comunicare, stilul și vocabularul 
adecvate – 1 p.; coerența textului – 1 p.; ortografie – 2 p.; punctuație – 1 p.; așezarea în pagină și 
lizibilitatea –1 p.) 
 
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 120 de 
cuvinte şi dezvoltă subiectul propus. Compunerea nu va avea titlu sau motto. 
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OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

pentru secțiile și școlile cu predare în limba minorităților 
Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București 

SECȚIUNEA B 
Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limbile altor minorități și 

pentru românii din diaspora  

25 martie 2023 
Clasa a VII-a 

 
 

▪ Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.  
▪ Punctajul total este de 100 de puncte. 
 

Citește fiecare dintre textele date pentru a putea răspunde la cerințele formulate: 

A.  

Știu toate poveștile pe care i le spune Maiei moșul Vasile, când stau amândoi la umbră pe 
băncuța din curte, de le cântă brotăcelul pitulat printre frunzele de viță de deasupra. Acolo, lângă 
fântână, se află o mescioară de gorun, meșterită de bătrân, căci din martie și până la cea dintâi 
ninsoare obișnuiește să mănânce micul-dejun afară [...]. 

Dar cea mai stranie poveste pe care Maia a auzit-o aici, lângă fântână, e cea a căluților albaștri: 
este povestea unor căluți fermecați care trăiesc în inima pădurii și pe care îi poți vedea doar o singură 
dată în viață; sunt atât de mici, că-ți încap în palmă, aidoma unor spiriduși de lumină... 

Auzindu-le povestea, puștoaica se simțea fascinată: oare cum să cuprinzi în minte și în suflet 
atâtea lucruri miraculoase, cum să faci să nu uiți nimic din vorbele moșului, atâtea întâmplări 
uimitoare, atâtea amintiri? Cum să-i imortalizezi* sufletul, curat și rotund, plin de bucurie și de tristețe? 
Pentru că așa era mereu: avea o tristețe blândă în priviri, dar și un licăr* nestins de dragoste de viață, 
de bunătate nesfârșită pentru lucruri și vietăți. 

De la el aflase că cele mai importante lucruri sunt cele de viață trăită. Se pot povesti oare 
durerea ori bucuria? Cum ai putea cuprinde în cuvinte frumusețea și simplitatea curată a vieții?  Poți 
explica ce are un om, nu ce este el, pentru că niciodată nu contează atât de mult ce avem, ci doar 
ceea ce suntem și ceea ce simțim. Contează doar putința noastră de a spera, de a ne bucura și de 
a ne întrista, de a ne mira și, mai ales, de a iubi... 

Despre căluți vorbiseră, în trecut, în mare taină, doar bătrânii satului... O nebănuită herghelie 
care viețuia în codrii vechi și neumblați din Poiana Ruscă, noaptea ieșind în luminișuri să soarbă roua 
de pe firele fragede ale ierbii. Erau mai mici chiar decât veverițele [...] încăpându-ți în palmă, semănând 
însă perfect cu mânjii*, doar că erau mititei și albaștri, un albastru ca cerul în diminețile de cireșar*. 
Aveau ochișori și coama lungă, ajungându-le aproape de copite; stăteau locului doar când se hrăneau 
ori se adăpau, în rest galopând mai tot timpul [...]. Se hrăneau cu trufe negre, cărora moșul le spunea 
diamantele pământului, niște ciuperci tainice, crescând sub pământ, în preajma fagilor, stejarilor și 
carpenilor, în apropiere de rădăcini, semn că viața e posibilă și sub pământ [...]. 

Desigur, hrănindu-se cu trufe, căluții albaștri nu puteau fi decât făpturi curate și miraculoase. [...] 
Se credea că puteau fi văzuți de puțini oameni, și doar de cei cu sufletul blând și inima curată. 

Ladislau Daradici, Până când graurii o să apară  
 

*a imortaliza - a face ca o persoană, o acțiune sau o operă să trăiască veșnic în memoria oamenilor; a face nemuritor  
*licăr – lucire, sclipire 
*mânz – pui de cal, căluț 
*cireșar – luna iunie (când se coc cireșele) 
 

B.  

Calul este îndrăgit și admirat de toată lumea, fiind considerat un animal grațios, elegant și, totodată, 
puternic și rapid. 
Curiozități despre cai 

• Urechile mobile  
Ei își pot mișca urechile în orice direcție: stânga, dreapta, chiar și în spate, învârtindu-le la 180 

de grade, cu ajutorul celor 10 mușchi diferiți pe care îi au. 

• Limbajul urechilor 
Atunci când caii își flutură urechile înseamnă că sunt atenți și ascultă, iar dacă le place ceea li 

se spune, urechile sunt ciulite și îndreptate înainte. 
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• Zâmbetul cailor  
Caii își ridică des buza și își arată dinții formând un zâmbet imens. Pare amuzant, însă nu e 

chiar un zâmbet. Ridicarea buzei superioare reprezintă modalitatea lor de a distinge mai bine un 
anumit miros. 

• Ochii imenși 
Caii au ochii mari, cu un câmp vizual foarte larg. Având ochiul așa de mare trebuie să aibă și o 

pleoapă pe măsură, așa că ei au trei: pleoapa superioară, cea inferioară  și încă una situată în colțul 
interior al ochiului. 

• Inteligența  
Calul are o memorie foarte bună. Reține oamenii care s-au purtat bine cu el și îi va considera 

prieteni pe viaţă, de asemenea ține minte locurile în care a mai fost.  

• Caii sunt foarte curați 
Sunt singurele animale care nu beau apă după alte animale sau dintr-o găleată de apă murdară. 

Având simțurile atât de bine dezvoltate, caii simt mirosurile altor animale în găleata cu apă.  

• Hrana cailor 
Caii consumă, în primul rând, fân și iarbă, precum și cereale cum ar fi porumbul sau ovăzul 

pentru calorii suplimentare. 

• Cel mai mic cal din lume  
Dacă în medie, un cal măsoară peste 1,47 m, cel mai mic cal din lume măsura doar 43 de 

centimetri. Thumbelina a fost cel mai mic cal din lume.  
 

după 10 curiozități despre cai, pe care merită să le știi!, https://conacularchia.ro 
 
SUBIECTUL I                                                                                                            30 de puncte 
 

Scrie pe foaia de concurs numărul cerinței și litera corespunzătoare răspunsului corect: 
1. Există hiat în toate cuvintele din seria:  

a) „simplitatea”, „bucurie”, „reține”. 
b) „memorie”, „nebănuite”, „interior”. 
c) „vedea”, „herghelie”, „tainice”. 
d) „lumea”, „oare”, „stăteau”.                                                                               2 puncte 

2. S-au format prin compunere toate cuvintele din seria:   

a) „totodată”, „puștoaică”. 
b) „niciodată”, „deasupra”. 
c) „luminiș”, „decât”.                                                                              
d) „stejarilor”, „interior”.  2 puncte 

3. Sinonimele potrivite în context ale cuvintelor „fascinată”, „făpturi”, „a distinge” (din textele A și B) sunt, în ordine: 
a) salvată, umbre, a discrimina  
b) dezorientată, vietăți, a delimita.                                                                                 
c) încântată, gesturi, a aprecia. 
d) captivată, ființe, a deosebi.  2 puncte 

4. Notează, pe foaia de concurs, perechea cifră-literă care indică valoarea morfologică a fiecărui 
cuvânt subliniat în secvența „O nebănuită herghelie care viețuia în codrii vechi și neumblați din 
Poiana Ruscă, noaptea ieșind în luminișuri să soarbă roua de pe firele fragede ale ierbii.”           4 puncte 

1. o a) substantiv comun  
2. nebănuită b) numeral cardinal 
3. noaptea c) articol nehotărât 
4. luminișuri d) adverb de timp  
 e) adjectiv 

                                                                    
5. Enunțul „Știu toate poveștile pe care i le spune Maiei moșul Vasile, când stau amândoi la umbră pe 

băncuța din curte, de le cântă brotăcelul pitulat printre frunzele de viță de deasupra.” este alcătuit din:                                                                                     

a) trei propoziții. 
b) patru propoziții. 
c) cinci propoziții. 
d) șase propoziții. 4 puncte 
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Scrie pe foaia de concurs răspunsurile la cerințele de mai jos:  
6. Transcrie două verbe la timpuri diferite din secvența următoare, precizând felul fiecăruia: „Dar cea mai 

stranie poveste pe care Maia a auzit-o aici, lângă fântână, e cea a căluților albaștri: este povestea 
unor căluți fermecați care trăiesc în inima pădurii”. 4 puncte 
7. Precizează funcția sintactică pentru cuvintele subliniate în secvența: „Auzindu-le povestea, puștoaica 
se simțea fascinată: oare cum să cuprinzi în minte și în suflet atâtea lucruri miraculoase, cum să faci 
să nu uiți nimic din vorbele moșului, atâtea întâmplări uimitoare, atâtea amintiri?”                6 puncte 
8. Rescrie corect mesajul referitor la copilărie: Îmi place foarte mult stranile poveștile auziți de la bătrânii 
satului care mi-a încântat frumoșii ani a copilăriei.                                                                               6 puncte 
 
 

SUBIECTUL al II-lea   50 de puncte 
A.    30 de puncte  

 
Scrie pe foaia de concurs, în enunțuri, răspunsurile pentru cerințele de mai jos:  
1. Transcrie, din textul B, o secvență referitoare la reacția cailor atunci când le place ceva.               4 puncte 
2. Caii albaștri consumă aceeași hrană precum caii obișnuiți? Motivează-ți răspunsul, în minimum 
10 cuvinte, valorificând informațiile din ambele texte. 6 puncte 
3. Care este un motiv pentru care Maia îl admiră pe moș Vasile? Formulează răspunsul în unu-două enunțuri, 
valorificând informațiile din textul A.                                                                                                            6 puncte 
4. Menționează, într-un enunț, o condiție pe care trebuie să o îndeplinească omul pentru a întâlni caii 
albaștri, valorificând textul A.                                                               6 puncte 
5. Prezintă, în 60 - 80 de cuvinte, două categorii de cititori care se pot arăta interesate de informațiile 
din textul B, motivându-ți alegerea.                                                                  8 puncte 
 
Notă! Răspunsurile vor fi redactate în enunțuri, cu respectarea normelor de exprimare, de ortografie 
și de punctuație. 

 

B.    20 de puncte 
Imaginează-ți că te întâlnești cu Maia și îi relatezi o întâmplare al cărei personaj principal este un animal 

miraculos. Redactează o compunere, de 150 – 200 de cuvinte, în care vei avea în vedere: 
- respectarea succesiunii logice a evenimentelor, în concordanță cu cerința dată; 
- îmbinarea armonioasă a descrierii și a dialogului alături de narațiune; 
- introducerea unui alt personaj alături de animalul miraculos; 
- originalitatea în prezentarea conținutului de idei al compunerii.  

 
Vei primi 14 puncte pentru conținutul compunerii și 6 puncte pentru redactare (registrul de 

comunicare, stilul și vocabularul adecvate – 1 punct; coerența textului – 1 punct; unitatea compoziției – 
1 punct; ortografie și punctuație – 2 puncte; așezarea în pagină și lizibilitatea – 1 punct). 

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar dacă textul are numărul minim de cuvinte 
indicat și dezvoltă subiectul propus. Compunerea nu va avea titlu sau motto.  

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. 
 

 

SUBIECTUL al III-lea   20 de puncte 
 

C.  
Aici începe povestea unei aventuri care s-a petrecut în Narnia şi Calormen şi în ţinuturile dintre 

ele, în Epoca numită. de Aur, atunci când în Narnia domnea Marele Rege Peter, iar fratele şi cele 
două. surori ale lui erau Rege şi Regine supuse lui. 

În zilele acelea, departe, în sudul ţinutului Calormen, pe o limbă de pământ la malul mării, trăia 
un pescar sărman, pe numele său Arsheesh. Împreună cu el locuia un băiat care-i spunea Tată. 
Numele băiatului era Shasta. [...] 

Într-o zi, dinspre sud, sosi un om care era altfel decât toţi oamenii pe care-i văzuse Shasta până 
atunci. Călărea un cal puternic, cu coama şi coada despletite. Scările şeii şi căpăstrul erau încrustate 
cu argint. [...] 

Nu departe de unde stătea, păştea calul străinului, cu funia trecută prin ochiul unui inel de fier 
prins în peretele grajdului. Shasta se apropie de el şi-l mângâie pe grumaz. Calul continuă să pască, 
nepăsător. 

Apoi, un gând încolţi în mintea băiatului. 



Ministerul Educaţiei  
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație 

Olimpiada națională de limba şi literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limbile altor minorități și pentru 
românii din diaspora                                                                                                                                        Clasa a VII-a 

Pagina 4 din 4 

— Mă întreb ce fel de om este nobilul Tarkaan, zise el cu voce tare. Ar fi minunat să fie un om 
bun. [...] Dar cum să aflu? Uite, calul acesta ştie, sunt sigur, măcar de mi-ar putea spune. 

Calul îşi ridicase capul din pământ şi-l privea. 
— Cât mi-aş dori să poţi vorbi, bătrâne, îi zise Shasta şi-l mângâie pe botul moale ca mătasea. 
Apoi, preţ de o clipă, i se păru ca visează căci auzi Calul zicând cu glas scăzut, dar limpede: 
— Dar eu pot să vorbesc. 
Shasta căscă nişte ochi aproape la fel de mari ca ai calului. 
— Tu ştii să vorbeşti? întrebă el uluit. 
— Şşşt! Nu vorbi atât de tare, zise Calul. De unde mă trag eu, aproape toate animalele vorbesc. 
— Şi unde e asta? întrebă. Shasta. 
— În Narnia, răspunse Calul. În fericitul ţinut al Narniei – Narnia cea cu munţi acoperiţi de iarba-neagră 

şi dealuri înmiresmate de lămâiță, Narnia cea cu multe ape, cu văi şi răcoare, cu peşteri şi codri 
adânci care răsună de ciocanele Piticilor. O, aerul îmbălsămat al Narniei! Un ceas de viaţă în Narnia 
e mai bun decât o mie de ani în Calormen. 

C. S. Lewis, Cronicile din Narnia. Calul și băiatul 
 
Prezintă, într-un text de minimum 150 de cuvinte, modul în care este surprinsă relația omului 

cu ființe miraculoase din alte lumi în textele-suport A și C, selectate din zone culturale diferite.  
 
În redactarea textului, vei avea în vedere:   

– prezentarea unui aspect comun al modului în care este prezentată relația omului cu ființe 
miraculoase din alte lumi, în textul A și în textul C;   

– prezentarea unui aspect diferit al modului în care este prezentată relația omului cu ființe 
miraculoase din alte lumi, în textul A și în textul C;   

– exemplificarea adecvată a aspectului comun; 
– exemplificarea adecvată a aspectului diferit;   
– valorificarea experienței de viață/de lectură. 

Vei primi 14 puncte pentru conținutul compunerii și 6 puncte pentru redactare (registrul de 
comunicare, stilul și vocabularul adecvate – 1 punct; coerența textului – 1 punct; unitatea compoziției – 
1 punct; ortografie și punctuație – 2 puncte; așezarea în pagină și lizibilitatea – 1 punct). 

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar dacă textul are numărul minim de cuvinte 
indicat și dezvoltă subiectul propus. Compunerea nu va avea titlu sau motto.  

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. 
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▪ Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.  
▪ Punctajul total este de 100 de puncte. 
 

Citește fiecare dintre textele date pentru a putea răspunde la cerințele formulate: 

A. 

A nu ști cine ești nu este un motiv de mândrie, după cum nici a ști n-ar trebui să te facă să îți 
trâmbițezi această victorie personală. Când afli cine ești, devii deodată tăcut. Cei care au ajuns să se 
cunoască nici măcar nu vorbesc despre asta[...].  

Eram, așadar, singur într-o țară necunoscută despre care tot ce știam e că se numește 
Melxopotamia.  

Am mers spre sud, cu soarele ținându-mi companie din stânga. O vreme n-am întâlnit nici 
țipenie de ființă cu care aș fi putut schimba vreo vorbă, dar auzul îmi dădea de înțeles că mă apropii 
de un fluviu, al cărui huruit înfundat începeam deja să îl deslușesc. Ajungând pe vârful unui deal, m-am 
așezat la umbra unui copac să îmi trag sufletul și mi-am amintit de visul din noaptea trecută. [...] Am 
mâncat câteva frunze și am ațipit un pic. M-a trezit o voce care fredona un cântecel. Am deschis ochii și 
am văzut un chip învăluit într-un halou de ceață care îmi zâmbea, dar ceața era a ochilor mei 
împăienjeniți de somn, nu a feței îndreptate, surâzătoare, spre mine.   

— Tu trebuie să fii cel care a căzut din cer, mi-a spus. Veștile circulă cu repeziciune pe-aici.  
— Serios?! am întrebat, și mi-am dat seama imediat de stupiditatea întrebării. 
— Ce serios? 
— Am căzut din cer? 
— Da, toată lumea vorbește despre asta. 
— Eu nu știu să fi căzut de nicăieri, nici din cer, nici din altă parte. Dar tu cine ești? 
— Eu sunt Zuza. Melcduza Zuza. [...] 
Călătorind de-a lungul Melxopotamiei, din nord către sud, Melcul Prinț a aflat de la Zuza, dar și 

de alte persoane pe care le-a întâlnit pe drum, tot felul de lucruri, unele mai ciudate decât altele, 
despre țara în care, nu se știe cum, aterizase. [...] 

Alunecând pe harta Melxopotamiei, Melcul Prinț a văzut cu ochii lui cele două mari fluvii, Tigru 
și Eufrat, care traversează țara de la nord la sud. Sunt fluvii prin ale căror albii nu curge pic de apă. 
Melcii sunt cei care curg, ca niște caravane care șerpuiesc lent. [...] Cele două fluvii se întâlnesc și 
se unesc în sudul Melxopotamiei, cu câțiva kilometri înainte de a se vărsa în Marea Melcditerană. 
Zuza i-a spus Melcului Prinț că Tigrul și Eufratul sunt singurele aglomerări de melci de pe Terra 
vizibile din spațiu, și Melcul Prinț a întrebat-o:  

— Dar spațiul unde se află? 
Și Zuza i-a spus:  
— Spațiul este foarte, foarte departe de aici, și acolo timpul curge altfel, mult mai lent decât 

Tigru și Eufrat. 
Și Melcul Prinț și-a ridicat privirea spre spațiu și privirea i s-a desprins de ochi și și-a luat zborul 

spre spațiu. [...] Între timp, privirea lui a ajuns în spațiu și și-a amintit cine este, și-a amintit a cui este 
și s-a uitat spre Pământ, s-a bucurat de ce a văzut și a făcut cale-ntoarsă și a revenit în ochii Melcului 
Prinț.  

după Iulian Tănase, Melciclopedia: povestea Melcului Prinț 
B.  

O cochilie veche de 18 000 de ani „cântă” din nou, aducând până la noi, în mod surprinzător, 
sunetele preistoriei. Această cochilie a fost descoperită cu mult timp în urmă, în 1931, în peştera 
Marsoulas, din Pirinei, Franţa, dar nu a atras, la momentul respectiv, atenţia specialiştilor, 
considerându-se că nu prezintă nicio urmă că ar fi avut vreo semnificaţie deosebită. A fost însă 
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păstrată la Muzeul Naţional din Toulouse, până de curând, când s-a întocmit un inventar al 
materialului rezultat din săpăturile arheologice, făcându-se o descoperire uimitoare. 

O echipă multidisciplinară de oameni de ştiinţă de la CNRS (Centrul Naţional de Cercetare 
Ştiinţifică), de la Universitatea din Toulouse şi de la Muzeul Național, a ajuns la concluzia, în februarie 
2021, că această cochilie de 18 000 de ani este unul dintre cele mai vechi instrumente muzicale 
descoperite până în prezent, din spaţiul european şi chiar din întreaga lume. 

Cochilia, care se află în custodia muzeului, aparţine speciei de melci de mare Charonia lampas 
(Triton cu cocoaşă), care trăieşte şi astăzi pe coastele Atlanticului, în zona Mării Nordului, a Mării 
Mediterane şi a Oceanului Indian. Are 31 de centimetri înălţime, în jur de 18 centimetri în diametru şi 
o grosime de 0,8 centimetri. 

Felul în care arată această cochilie sugerează că omul din paleolitic (epoca pietrei cioplite), 
care era total dependent de natură pentru că se hrănea doar cu ce îi oferea natura, îşi fabrica și 
obiecte care demonstrează apariţia unui limbaj simbolic şi a unor ritualuri. 

În plus, este cert că respectiva cochilie a fost realizată ca un instrument muzical, pentru că 
cercetătorii de la CNRS, cu ajutorul unui muzician, au reuşit, cu mare grijă, pentru a nu distruge 
obiectul, să obţină trei sunete, trei note muzicale – do, do diez şi re – pe care le-au înregistrat în 
condiţii speciale. Sunetele au fost produse în felul în care astăzi, de exemplu, se suflă într-un corn, 
flaut sau trombon. 

Imprimările 3D ale cochiliei vor ajuta la explorarea traseului sunetului şi se va vedea dacă se 
vor putea obţine şi alte sunete. 

după O cochilie veche de 18 000 de ani,  
singura care păstrează sunetele preistoriei, cânta din nou, https://destepti.ro 

 
SUBIECTUL I                                                                                                            30 de puncte 
 

Scrie pe foaia de concurs numărul cerinței și litera corespunzătoare răspunsului corect:  
1. Există hiat în toate cuvintele din seria:  

a) „nou”, „victorie”, „mândrie”. 
b) „uimitoare”, „noaptea”, „teama”. 
c) „sunetului”, „diametru”, „deal”. 
d) „arheologice”, „învăluit”, „cochilie”.                                                                               2 puncte 

2. Conține doar cuvinte derivate seria:  
a) „necunoscută”, „departe”. 
b) „deodată”, „traseului”. 
c) „surâzătoare”, „desprins”.                                                                               
d) „altfel”, „despre”. 2 puncte 

3. Antonimele potrivite în context ale cuvintelor victorie, a se vărsa, lent (din textul A) sunt, în ordine: 
a) reușită, a se goli, rapid. 
b) înfrângere, a izvorî, repede.                                                                                 
c) biruință, a se pierde, iute. 
d) regret, a se împrăștia, domol.  2 puncte 

4. Cazurile cuvintelor subliniate în secvența: „Cochilia, care se află în custodia muzeului, aparţine 
speciei de melci de mare Charonia lampas (Triton cu cocoaşă), care trăieşte şi astăzi pe coastele 
Atlanticului, în zona Mării Nordului, a Mării Mediterane şi a Oceanului Indian.”   sunt, în ordine: 
a) dativ, genitiv, nominativ.  
b) genitiv, dativ, acuzativ.  
c) nominativ, acuzativ, dativ.                                                                               
d) acuzativ, dativ, acuzativ. 4 puncte 

5. Enunțul „Felul în care arată această cochilie sugerează că omul din paleolitic (epoca pietrei cioplite), 

care era total dependent de natură pentru că se hrănea doar cu ce îi oferea natura, îşi fabrica și 

obiecte care demonstrează apariţia unui limbaj simbolic şi a unor ritualuri.” este alcătuit din:                                                                                     

a) cinci propoziții. 
b) sașe propoziții. 
c) șapte propoziții. 
d) opt propoziții. 4 puncte 
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Scrie pe foaia de concurs răspunsurile la cerințele de mai jos:  
6. Transcrie două pronume diferite din secvența următoare, precizând felul fiecăruia: „Între timp, privirea 
lui a ajuns în spațiu și și-a amintit cine este”. 4 puncte 
7. Precizează funcția sintactică pentru cuvintele subliniate în secvența: „Am deschis ochii și am văzut 

un chip învăluit într-un halou de ceață care îmi zâmbea, dar ceața era a ochilor mei împăienjeniți 
de somn, nu a feței îndreptate, surâzătoare, spre mine. ”                   6 puncte 

8. Rescrie corect  mesajul referitor la călătorie: În călătorile lui prin lume, cei doi copiii din poveste a aflat 
multe despre frumusețile naturi și despre locuitorii țărilor vizitați.                                   6 puncte 
 

SUBIECTUL al II-lea   50 de puncte 
A.     30 de puncte  

 
Scrie pe foaia de concurs, în enunțuri, răspunsurile pentru cerințele de mai jos:  
1. Transcrie, din textul B, o secvență în care sunt enumerate instrumente muzicale.           4 puncte  
2. Fluviile Tigru și Eufrat din Melxopotamia diferă de cele de pe Pământ? Motivează-ți răspunsul, în 
minimum 10 cuvinte, valorificând informațiile din textul A. 6 puncte 
3. Care este un motiv pentru care cochilia veche de 18 000 de ani atrage la ora actuală atenția specialiștilor? 
Formulează răspunsul în unu-două enunțuri, valorificând informațiile din textul B.        6 puncte 
4. Menționează, într-un enunț, modul în care specialiști vor să obțină alte informații legate de cochilia 
veche de 18 000 de ani, valorificând informațiile din textul B. 6 puncte 
5. Care ar fi disciplina/disciplinele școlare care te-ar ajuta să obții noi informații referitoare la un 
aspect din textul B? Formulează răspunsul, în 60-80 de cuvinte, justificându-ți alegerea.       8 puncte 
 

Notă! Răspunsurile vor fi redactate în enunțuri, cu respectarea normelor de exprimare corectă, de 
ortografie și de punctuație. 

 

B.   20 de puncte 
Redactează o compunere, de 150 – 200 de cuvinte, în care să relatezi o întâmplare prin care ar putea 

să treacă Melcul Prinț alături de Melcduza Zuza, în călătoria sa. 
În redactarea compunerii, vei avea în vedere: 
- respectarea succesiunii logice a evenimentelor, în concordanță cu cerința dată; 
- îmbinarea armonioasă a altor două moduri de expunere alături de narațiune; 
- introducerea unui personaj; 
- originalitatea în prezentarea conținutului de idei al compunerii.  

 
Vei primi 14 puncte pentru conținutul compunerii și 6 puncte pentru redactare (registrul de 
comunicare, stilul și vocabularul adecvate – 1 punct; coerența textului – 1 punct; unitatea compoziției 
– 1 punct; ortografie și punctuație – 2 puncte; așezarea în pagină și lizibilitatea – 1 punct). 
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar dacă textul are numărul minim de cuvinte 
indicat și dezvoltă subiectul propus. Compunerea nu va avea titlu sau motto.  
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. 

 

SUBIECTUL al III-lea   20 de puncte 
 

C.  
Imaginează-ţi că faci o plimbare prin pădure. Dintr-o dată descoperi În faţa ta pe cărare o navă 

spaţială micuţă. Din nava asta se dă jos un mic marţian şi se uită în sus la tine...  
Ce ai gândi atunci? În fond, asta e indiferent. Dar ţi-a trecut vreodată prin minte că tu însăţi eşti 

un asemenea marţian?  
Fireşte, nu e foarte probabil că ai să te împiedici aşa dintr-o dată în drumul tău de o creatură 

din alte planete. Nici nu ştim dacă există într-adevăr viaţă pe alte planete. Dar poţi gândi că dintr-un 
motiv sau altul te-ai putea împiedica de tine însăţi într-un fel cu totul nou. Şi asta ţi se poate întâmpla 
tocmai într-o asemenea plimbare prin pădure. 

Sunt o creatură ciudată, te gândeşti tu atunci deodată. Sunt un animal misterios . . . 
Ţi se pare atunci că te trezeşti din somnul de ani mulţi al Frumoasei din Pădurea Adormită. 

Cine sunt eu? te întrebi. [...] 
Pentru copii, lumea - şi tot ceea ce există în ea - este ceva nou, ceva care stârneşte mirarea. 

Nu toţi oamenii mari văd aşa lucrurile. Cei mai mulţi oameni care au crescut mari trăiesc lumea ca pe 
ceva normal. 

Jostein Gaarder, Lumea Sofiei 
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Prezintă, într-un text de minimum 150 de cuvinte, modul în care este surprinsă descoperirea 

propriei persoane și a lumii în textele-suport A și C, selectate din zone culturale diferite.  
 
În redactarea textului, vei avea în vedere:   

– prezentarea unui aspect comun al modului în care este prezentată descoperirea propriei 
persoane și a lumii, în textul A și în textul C;   

– prezentarea unui aspect diferit al modului în care este prezentată descoperirea propriei persoane 
și a lumii, în textul A și în textul C;   

– exemplificarea adecvată a aspectului comun; 
– exemplificarea adecvată a aspectului diferit;   
– valorificarea experienței de viață/de lectură. 

Vei primi 14 puncte pentru conținutul compunerii și 6 puncte pentru redactare (registrul 
de comunicare, stilul și vocabularul adecvate – 1 punct; coerența textului – 1 punct; unitatea compoziției 
– 1 punct; ortografie și punctuație – 2 puncte; așezarea în pagină și lizibilitatea – 1 punct). 
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar dacă textul are numărul minim de cuvinte 
indicat și dezvoltă subiectul propus. Compunerea nu va avea titlu sau motto.  
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie. 
 


