
OLIMPIADA RAIONALĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

5 februarie 2023 

 Clasa aIX-a 

SUBIECTUL II  

40 de puncte 

 

1. Constituiţi grupul, în conformitate cu numerele care v-au revenit (câte 4 persoane). 

2. Discutaţi, timp de 10 minute, subiectul propus, urmărind să demonstraţi că: 

 aţi înţeles subiectul de discuţie;  

 aveţi un punct de vedere în legătură cu subiectul;  

 puteţi formula argumente valide, oportune în discuţie;  

 vă puteţi referi la cel puţin un exemplu din literatură, cinematografie, viaţă; 

 vă puteţi încadra în discuţia de grup (ascultați și înțelegeți ce susțin alți membri ai echipei); 

 respectaţi limita de timp dată pentru discuţie; 

 respectaţi norma limbii literare în varianta orală. 

 

Subiect  pentru discuţie:  

 Dacă trebuie să aleg filmul sau cartea, aleg… 
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1. Constituiţi grupul, în conformitate cu numerele care v-au revenit (câte 4 persoane). 

2. Discutaţi, timp de 10 minute, subiectul propus, urmărind să demonstraţi că: 

 aţi înţeles subiectul de discuţie;  

 aveţi un punct de vedere în legătură cu subiectul;  

 puteţi formula argumente valide, oportune în discuţie;  

 vă puteţi referi la cel puţin un exemplu din literatură, cinematografie, viaţă; 

 vă puteţi încadra în discuţia de grup (ascultați și înțelegeți ce susțin alți membri ai echipei); 

 respectaţi limita de timp dată pentru discuţie; 

 respectaţi norma limbii literare în varianta orală. 

 

Subiect  pentru discuţie:  

 Sporturile preferate ale generației noastre.  
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1. Constituiţi grupul, în conformitate cu numerele care v-au revenit (câte 4 persoane). 

2. Discutaţi, timp de 10 minute, subiectul propus, urmărind să demonstraţi că: 

 aţi înţeles subiectul de discuţie;  

 aveţi un punct de vedere în legătură cu subiectul;  

 puteţi formula argumente valide, oportune în discuţie;  

 vă puteţi referi la cel puţin un exemplu din literatură, cinematografie, viaţă; 

 vă puteţi încadra în discuţia de grup (ascultați și înțelegeți ce susțin alți membri ai echipei); 

 respectaţi limita de timp dată pentru discuţie; 

 respectaţi norma limbii literare în varianta orală. 

 

Subiect  pentru discuţie:  

 Felicitarea scrisă de mână este anacronică? 
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1. Constituiţi grupul, în conformitate cu numerele care v-au revenit (câte 4 persoane). 

2. Discutaţi, timp de 10 minute, subiectul propus, urmărind să demonstraţi că: 

 aţi înţeles subiectul de discuţie;  

 aveţi un punct de vedere în legătură cu subiectul;  

 puteţi formula argumente valide, oportune în discuţie;  

 vă puteţi referi la cel puţin un exemplu din literatură, cinematografie, viaţă; 

 vă puteţi încadra în discuţia de grup (ascultați și înțelegeți ce susțin alți membri ai echipei); 

 respectaţi limita de timp dată pentru discuţie; 

 respectaţi norma limbii literare în varianta orală. 

 

Subiect  pentru discuţie:  

 Ce înseamnă performanță școlară/ a fi un elev performant?  
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1. Constituiţi grupul, în conformitate cu numerele care v-au revenit (câte 4 persoane). 

2. Discutaţi, timp de 10 minute, subiectul propus, urmărind să demonstraţi că: 

 aţi înţeles subiectul de discuţie;  

 aveţi un punct de vedere în legătură cu subiectul;  

 puteţi formula argumente valide, oportune în discuţie;  

 vă puteţi referi la cel puţin un exemplu din literatură, cinematografie, viaţă; 

 vă puteţi încadra în discuţia de grup (ascultați și înțelegeți ce susțin alți membri ai echipei); 

 respectaţi limita de timp dată pentru discuţie; 

 respectaţi norma limbii literare în varianta orală. 

 

Subiect  pentru discuţie:  

 Fotografiile sunt ”un citat din epocă”.  
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1. Constituiţi grupul, în conformitate cu numerele care v-au revenit (câte 4 persoane). 

2. Discutaţi, timp de 10 minute, subiectul propus, urmărind să demonstraţi că: 

 aţi înţeles subiectul de discuţie;  

 aveţi un punct de vedere în legătură cu subiectul;  

 puteţi formula argumente valide, oportune în discuţie;  

 vă puteţi referi la cel puţin un exemplu din literatură, cinematografie, viaţă; 

 vă puteţi încadra în discuţia de grup (ascultați și înțelegeți ce susțin alți membri ai echipei); 

 respectaţi limita de timp dată pentru discuţie; 

 respectaţi norma limbii literare în varianta orală. 

 

Subiect  pentru discuţie:  

 Uniforma la locul de muncă: o necesitate?  
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1. Constituiţi grupul, în conformitate cu numerele care v-au revenit (câte 4 persoane). 

2. Discutaţi, timp de 10 minute, subiectul propus, urmărind să demonstraţi că: 

 aţi înţeles subiectul de discuţie;  

 aveţi un punct de vedere în legătură cu subiectul;  

 puteţi formula argumente valide, oportune în discuţie;  

 vă puteţi referi la cel puţin un exemplu din literatură, cinematografie, viaţă; 

 vă puteţi încadra în discuţia de grup (ascultați și înțelegeți ce susțin alți membri ai echipei); 

 respectaţi limita de timp dată pentru discuţie; 

 respectaţi norma limbii literare în varianta orală. 

 

Subiect  pentru discuţie:  

 Cum ar fi o zi fără energie electrică?  
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1. Constituiţi grupul, în conformitate cu numerele care v-au revenit (câte 4 persoane). 

2. Discutaţi, timp de 10 minute, subiectul propus, urmărind să demonstraţi că: 

 aţi înţeles subiectul de discuţie;  

 aveţi un punct de vedere în legătură cu subiectul;  

 puteţi formula argumente valide, oportune în discuţie;  

 vă puteţi referi la cel puţin un exemplu din literatură, cinematografie, viaţă; 

 vă puteţi încadra în discuţia de grup (ascultați și înțelegeți ce susțin alți membri ai echipei); 

 respectaţi limita de timp dată pentru discuţie; 

 respectaţi norma limbii literare în varianta orală. 

 

Subiect  pentru discuţie:  

 Cum ar fi o zi fără gadgeturi?  
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1. Constituiţi grupul, în conformitate cu numerele care v-au revenit (câte 4 persoane).  

2.  Discutaţi, timp de 10 minute, subiectul propus, urmărind să demonstraţi că: 

 aţi înţeles subiectul de discuţie;  

 aveţi un punct de vedere în legătură cu subiectul;  

 puteţi formula argumente valide, oportune în discuţie;  

 vă puteţi referi la cel puţin un exemplu din literatură, cinematografie, viaţă; 

 vă puteţi încadra în discuţia de grup (ascultați și înțelegeți ce susțin alți membri ai echipei); 

 respectaţi limita de timp dată pentru discuţie; 

 respectaţi norma limbii literare în varianta orală. 

 

Subiect  pentru discuţie:  

 Educația  muzicală înseamnă să cânți, să asculți sau să înțelegi muzica?  
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1. Constituiţi grupul, în conformitate cu numerele care v-au revenit (câte 4 persoane). 

2. Discutaţi, timp de 10 minute, subiectul propus, urmărind să demonstraţi că: 

 aţi înţeles subiectul de discuţie;  

 aveţi un punct de vedere în legătură cu subiectul;  

 puteţi formula argumente valide, oportune în discuţie;  

 vă puteţi referi la cel puţin un exemplu din literatură, cinematografie, viaţă; 

 vă puteţi încadra în discuţia de grup (ascultați și înțelegeți ce susțin alți membri ai echipei); 

 respectaţi limita de timp dată pentru discuţie; 

 respectaţi norma limbii literare în varianta orală. 

 

Subiect  pentru discuţie:  

 

 Vizita la un muzeu impune pregătire și reflecție.  
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1. Constituiţi grupul, în conformitate cu numerele care v-au revenit (câte 4 persoane). 

2. Discutaţi, timp de 10 minute, subiectul propus, urmărind să demonstraţi că: 

 aţi înţeles subiectul de discuţie;  

 aveţi un punct de vedere în legătură cu subiectul;  

 puteţi formula argumente valide, oportune în discuţie;  

 vă puteţi referi la cel puţin un exemplu din literatură, cinematografie, viaţă; 

 vă puteţi încadra în discuţia de grup (ascultați și înțelegeți ce susțin alți membri ai echipei); 

 respectaţi limita de timp dată pentru discuţie; 

 respectaţi norma limbii literare în varianta orală. 

 

Subiect  pentru discuţie:  

 

 Publicitatea este un mecanism de manipulare.  
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1. Constituiţi grupul, în conformitate cu numerele care v-au revenit (câte 4 persoane).  

2. Discutaţi, timp de 10 minute, subiectul propus, urmărind să demonstraţi că: 

 aţi înţeles subiectul de discuţie;  

 aveţi un punct de vedere în legătură cu subiectul;  

 puteţi formula argumente valide, oportune în discuţie;  

 vă puteţi referi la cel puţin un exemplu din literatură, cinematografie, viaţă; 

 vă puteţi încadra în discuţia de grup (ascultați și înțelegeți ce susțin alți membri ai echipei); 

 respectaţi limita de timp dată pentru discuţie; 

 respectaţi norma limbii literare în varianta orală. 

 

Subiect  pentru discuţie:  

 

 Viața oricui poate fi descrisă într-un roman.   


