
OLIMPIADA LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ  
(LIMBA DE INSTRUIRE) 

Etapa raională/municipală, 5 februarie 2023 
Clasa a X-a  

 
Timp de lucru: 180 de minute                                                                Mult succes! 

 
 
SUBIECTUL I       (70 de puncte)         
 

Realizează o interpretare a textului poetic, în volum de 1,5–2 pagini A4, demonstrând 
performanţa de cititor avizat. 

 
 Visul unei nopți de iarnă   
 

Apărea în stele dințate 
chipul tău de atunci, numai contur. 
Nopțile mele, în nopțile mele. 
Stam lungit pe zăpadă, privirea 
îmi hoinărea printre cetini, în jur, 
 
și nu mi-era frig. Dimpotrivă, 
abuream tot ca o pâine albă. 
Stelele mă priveau curioase. 
O, tu, carne a mea, visătoare, 
o, voi, fosforescentelor oase! 
 
Tot viitorul călătorea, călătorea, 
de sus, de sub norii cei nevăzuți, 
pe fulgii cei albi, căci ningea, 
dragostea mea i-apăsa, apăsa, 
și ei mi se topeau în răsuflare. 
 
Pân’ la genunchi mi s-ar fi scufundat piciorul, 
dacă-aș fi vrut să calc peste gheață, 
până la cot mi-ar fi intrat mâna, 
de-aș fi voit să mă sprijin mai bine 
de trunchiul bradului de lângă mine. 
 
Dar eu abuream trântit în zăpada 
ce se topea, mi se topea sub trup. 



Apoi se topea pământul și piatra, 
și m-aș fi agățat de cer, 
dar mi-era teamă că-l rup. 
 
Astfel ajungeam în fundul pământului 
tăind, cu trupul, un con de vulcan. 
Stelele, capete fără trupuri, 
mă iubeau, lunecând simultan 
pe-o secundă cât ora, pe-o oră de-un an. 
 
E iarnă, și eu stau întins, pe sub cetini, 
și miezul de lavă îl iau și îl pun 
sub creștet, și tot nu adorm. 
Și, întruna, 
din mine spre tine răsar și apun. 

                                                                       Nichita Stănescu 
 

  
 

Nr.  Itemi Punctaj 
1.  Interpretarea textului poetic, implicând reperele adecvate, cel puţin 10 în 

sumă – imagini, figuri de stil, simboluri, motive, sentimente şi stări ale 
eului, caracteristici prozodice etc. 

L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 

2.  Referinţa argumentată la două texte ale altor autori (unul din literatura 
română și unul din literatura universală) care valorizează aceleaşi motive 
literare.   

L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

3.  Utilizarea adecvată a terminologiei lingvistice şi literare. L 1 2 3 4   
4.  Comentarea regulilor de ortografiere a cuvintelor subliniate, identificând 

părțile de vorbire legate cu cratimă.   
L 1 2 3 4 5 6 7 8  

5.  Interpretarea valorilor conotative a două părți de vorbire evidențiate în 
text. 

L 1 2 3 4  

6.  Motivarea utilizării semnelor de punctuație folosite în a doua strofă din 
text. 

L 1 2 3 4 5 6 7 8 

7.  Corectitudinea şi coerenţa textului propriu. L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 1213 14 15 
16   

 
Ordinea încadrării parametrilor în eseu este la alegere, dar fiecare va începe din alineat. 
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