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OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Clasa a VII-a 

Etapa judeţeană
●       Toate subiectele sunt obligatorii. 
●       Timpul efectiv de lucru este de 2,5 ore

 
MULT SUCCES!

I. Citeşte cu atenţie textul dat:
 

«Casă zidită din litere pe stâlpi de silabe, 
Sprijinită-n cuvinte, suspendată de stele, 
Liniştea pune foi albe în juru-ţi, 
Cerul şi-aşterne cerneală pe ele.»

(Ana Blandiana – Definiţie)
 

Orice text poetic are o mare densitate de sensuri concentrate în puterea expresivă a cuvântului. Într-o 
compunere de 1 – 2 pagini, interpretează ideea poetică definită simbolic în această strofă. În compunerea ta, vei 
identifica sensurile conotative ale cuvintelor şi vei interpreta puterea expresivă a acestora, sensul lor figurat, având în 
vedere că autoarea propune cititorului un text beletristic. 

Total pentru subiectul I – 20 de puncte
 

II. Scrie un proverb care sugerează ideea ce a stat la baza creării textului poetic al Anei Blandiana. Într-o compunere  
în proză, de cel puţin o pagină, dezvoltă-l, la rândul tău, respectând următoarele cerinţe:

● precizează care este proverbul selectat de tine ………………………………………………………………2 p. 
● dă compunerii un titlu potrivit …………………………………………………………………………...…..2 p.
● construieşte un text care să aibă caracteristici ale genului liric …………………………………………….10 p.
● utilizează figuri de stil adecvate scopului compunerii tale …………………………………………………..8 p.
● creează şi foloseşte în textul tău cel puţin patru metafore care să semnifice ideea proverbului de la care ai 

pornit în elaborarea compunerii ……………………………………………………………………………...8 p.
Total pentru subiectul al II-lea 30 de puncte

 
III. Literatura nu se poate construi fără o bună cunoaştere a limbii române. Prin urmare, va trebuie să probezi şi tu că, 
alături de creativitate şi de priceperea de a aplica elementele de teorie literară, dovedeşti şi o foarte bună cunoaştere a 
problemelor de limbă română. Având ca text-suport fragmentul aparţinând operei Anei Blandiana, răspunde cerinţelor 
de mai jos, apelând la cunoştinţele tale de limba română. Citeşte cu mare atenţie formularea sarcinilor de lucru:

1. Având în vedere sensul cuvintelor folosite, barează cu o linie oblică răspunsul greşit despre următoarea 
afirmaţie: “Am rostit câteva litere şi am constatat că ştiu alfabetul” Adevărat/ Fals………………………..2 p.

2. Transcrie enunţul de la punctual 1, în spiritul variantei de răspuns pe care ai ales-o ………………………..4 p.
3. Identifică, în fragmentul dat, patru adjective obţinute prin conversiune …………………………………….4 p.
4. Scrie câte un sinonim pentru fiecare dintre cuvintele: zidită, suspendată, linişte, a aşterne.. …………..…..4 p.
5. Alcătuieşte un enunţ în care să demonstrezi valoarea de omograf a cuvântului “foi” . ……………………...2 p.
6. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul “şi” să aibă o altă valoare gramaticală decât cea din poezia Anei 

Blandiana. Precizează cu ce valoare l-ai folosit tu ...………………………………………………………..4 p.
 

Total pentru subiectul al III-lea: 20 puncte
 

20 de puncte vei primi dacă întreaga lucrare va îndeplini următoarele condiţii:
1. Respectă convenţiile  tipului de text  (1p)
2. Textul este aşezat corect în pagină (1p)
3. Textul este coerent prin logica şi claritatea enunţurilor, adecvarea conţinutului la cerinţe, registrul de comunicare şi stilul adecvat 

conţinutului (8 p.)
4. Exprimarea scrisă va fi de calitate prin corectitudine, ortografie, punctuaţie (10p.)

 
 
 



10 puncte se acordă din oficiu 
Punctaj maxim: 100 de puncte
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OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasa a VII-a MINORITĂŢI
Etapa judeţeană

●       Toate subiectele sunt obligatorii. 
●       Timpul efectiv de lucru este de 2,5 ore

 
MULT SUCCES!

I. Citeşte cu atenţie textul dat:
 

 «Cerească floare, albă, strălucită, 
Cu blând miros de rai e poezia.»

(Vasile Voiculescu)
 
Într-o compunere de o pagină, argumentează că fragmentul de mai sus aparţine genului liric. În compunerea ta, vei 
avea în vedere următoarele elemente de sprijin:

● textul poetic este scurt şi inepuizabil în semnificaţii; în poezie, fiecare cuvânt îşi modelează sensurile în raport 
cu celelalte cuvinte din context;

● cuvintele sunt folosite cu sens figurat;
● ordinea firească a cuvintelor utilizate în comunicare este înlocuită cu ordinea construită de autor, în funcţie de 

ideea în slujba căreia doreşte să o pună;
● fiind un text descriptiv, în fragmentul de mai sus se regăsesc mai ales anumite părţi de vorbire;
● poezia este asociată cu o floare, simbol al gingăşiei, al frumuseţii, al purităţii, al harului din care aceasta se 

naşte.
Total pentru subiectul I – 20 de puncte

 
II. Deşi reprezintă numai un fragment foarte scurt dintr-un text poetic, versurile de mai sus sunt încărcate de 
semnificaţii adânci. Poetul Vasile Voiculescu construieşte în jurul poeziei, ca formă de exprimare a sensibilităţii 
omeneşti, o lume clădită din metafore. Versurile citate stimulează imaginaţia şi, din acest motiv, te rog să alcătuieşti 
şi tu o compunere de o pagină, despre puterea magică a cuvântului poetic. În elaborarea compunerii tale, vei respecta 
următoarele cerinţe:

● vei dezvolta fiecare epitet prezent în textul lui Vasile Voiculescu , construind astfel imagini poetice noi şi 
originale care să contureze puterea poeziei de a sensibiliza sufletul cititorului; 

● vei construi imaginea simbolică a poeziei prin dezvoltarea ideii de rai, ca spaţiu al binelui, al adevărului şi al 
frumosului.

Total pentru subiectul al II-lea 30 de puncte
III. Literatura nu se poate construi fără o bună cunoaştere a limbii române. Prin urmare, va trebuie să probezi şi tu 
că, alături de creativitate şi de cunoaşterea elementelor de teorie literară, dovedeşti şi o foarte bună cunoaştere a 
problemelor de limbă. Având ca text-suport fragmentul aparţinând operei lui Vasile Voiculescu, răspunde cerinţelor 
de mai jos:

1.Asociază cuvântului “cerească”, din poezia dată, unul dintre cuvintele următoare, 
pe care-l consideri sinonim al acestuia, valabil în orice context: pură, 
suavă,celestă……………….....…………………………………………………………..2 p.

2. Foloseşte cuvântul sinonim pe care l-ai ales la punctul 1, într-un alt enunţ construit de tine ………………..2 p.
3. Identifică, în fragmentul dat, adjectivele care au rol de epitet al poeziei..……………………………..……..4 p.
4. Selectează predicatul din versurile date şi precizează felul acestuia..……………...………………………...6 p.
5. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul “blând” să aibă valoare de substantiv comun...………………............4 p.
6. Alcătuieşte un enunţ în care “a fi” să aibă valoare de verb auxiliar.…………………………………………2 p.

Total pentru subiectul al III-lea: 20 puncte
20 de puncte vei primi dacă întreaga lucrare va îndeplini următoarele condiţii:
 



1. Respectă convenţiile  tipului de text  (1p)
2. Textul este aşezat corect în pagină (1p)
3. Textul este coerent prin logica şi claritatea enunţurilor, adecvarea conţinutului la cerinţe, registrul de comunicare şi stilul adecvat 

conţinutului (8 p.)
4. Exprimarea scrisă va fi de calitate prin corectitudine, ortografie, punctuaţie (10p.)

10 puncte se acordă din oficiu 
Punctaj maxim: 100 de puncte

 


