OLIMPIADA DE LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ
Clasa a IX-a
Etapa pe localitate - 30 ianuarie 2016





Toate subiectele sunt obligatorii.
Eseul sau răspunsurile nu vor fi precedate de titlu și/sau motto.
Timpul de lucru: 3 ore.
Total: 120 de puncte.

Citeşte, cu atenţie, următoarele texte şi răspunde tuturor cerinţelor formulate mai jos:
Hai să credem tot ce spunem,
E un joc foarte frumos.
Tu să-mi spui: „Te iubesc"
Şi eu să mă bucur copilăreşte,
De parcă mi-ai fi dăruit un briceag
Cu prăsele de os.
Să-mi spui curat
Tot ce cugeţi tu
Despre vecini, despre univers
Şi despre ploaie;
Sau să nu-mi spui nimic
Şi toate gândurile mele să deie din cap
Că aşa e.
Iar eu să-ţi spun:
„Pe unghia asta tu ai un lac adânc
Şi pe toate celelalte câte o mare.
Dacă mişti degetele prin zilele mele,
Poţi stârni Niagare."
Si până seara din cuvintele mele
Să crească o iarbă înaltă
Care să-şi scoată colţul prin cer,
În vârf cu pământul nostru,
Ori cu vreo sămânţă de stea.
Şi tu să crezi în iarba mea.
S-o crezi pe toată, orbeşte.
Şi eu să cred în urma ta cu un pas,
Cavalereşte.
(Marin Sorescu - De-a baba oarba)

Vino, joc de vorbe goale!
Suntem singuri. Ce să-i spun?
Numai gura dumisale
Se aude subt un prun.
Plouă crengile lui rouă.
Cade câte-o picătură,
Una-n păr, găteală nouă,
Una-n gene, alta-n gură.
Floarea mică, iarba toată,
Sub dantela albei rochi,
Spre genunche ridicată,
Plină-i de pândiri de ochi.
Aerul o strânge. Cerul
O dogoare şi-o sărută.
Unde trece-n câmp, ca fierul,
Ţara caldă face-o cută.
Şi din toate, singur eu
Nu-ndrăznesc s-o prind de mână
Şi, c-un şold în pieptul meu,
Să o sprijin la fântână.
Tudor Arghezi - Creion (Vino joc de vorbe
goale)

Subiectul I

30 de puncte

1.Selectează câte doi termeni aparţinând unui câmp semantic comun celor două texte. 6 puncte
2.Evidențiază două aspecte (la alegere: de conţinut, compoziţionale, stilistice etc.) care
diferenţiază cele două texte.
6 puncte
3. Prezintă (comparativ) două elementele specifice jocului din cele două texte.
6 puncte
4. Explică semnificația titlului ales de Marin Sorescu pentru creația sa.
6 puncte
5. Comentează, în 80 – 100 de cuvinte, prima strofă din poezia lui Tudor Arghezi. 6 puncte

Notă! Niciun răspuns nu va depăși 100 de cuvinte
Subiectul al II-lea

30 de puncte

Respectând canoanele genului, scrie o pagină de jurnal (150-300 cuvinte) în care să
rememorezi un joc din copilărie important pentru tine prin semnificaţiile lui, prin valoarea sa
simbolică sau prin valoarea afectivă pe care i-ai asociat-o, în timp.

Subiectul al III-lea

30 de puncte

Scrie un eseu argumentativ de 600-900 de cuvinte despre cărţile generaţiei tale, valorificând
sugestii din textele date și experiențele tale culturale (literatură, arte plastice, muzică, cinematografie
etc.).

Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ:
ipoteza, constând în formularea tezei/a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia
(cu 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/sinteza.
Redactare

30 de puncte

În vederea acordării punctajului pentru redactare, lucrarea ta trebuie să aibă cel puţin
900 de cuvinte.
Pentru redactarea întregii lucrări vei primi 30 de puncte (organizarea ideilor în scris – 6
puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 6 puncte; utilizarea limbii literare – 6 puncte;
ortografia – 4 puncte; punctuaţia – 4 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 2 puncte,
respectarea precizărilor privind numărul de cuvinte – 2 puncte).

