
OLIMPIADA RAIONALĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

5 FEBRUARIE 2023 

Clasa a IX-a 

 

Timp de lucru: 180 de minute                                                                        Mult succes! 

60 de puncte 

Citeşte textul şi realizează următoarele sarcini: 

 

Până prin 1946, câtă vreme ai mei și-au mai permis apucătura asta „burgheză”, mama ne 

ducea, pe sora mea și pe mine, o dată pe an, la un studio foto. Așa se face că într-un album de familie 

există rezultatele acestor ședințe, purtând, toate, adresa studioului pe spatele pozei: „Color Studio”, 

str. Sărindar 4, etaj I. În fotografiile pe care le am între vârsta de un an și patru ani, sunt de fiecare 

dată îmbrăcat de gală. Îmi aduc încă aminte ultima ședință foto, cea de la patru ani, și studioul care 

mi s-a părut deosebit de elegant, pesemne din pricina piesei principale, care apare în majoritatea 

pozelor: o canapea barocă, cu tapițeria înflorată și cu lemnul sculptat, vernisat cu auriu, care îi 

permitea fotografului să-și manevreze mai lesne modelul.   Sunt îmbrăcat cu un costumaș  de catifea 

cu pantaloni scurți, prinși în bumbi de metal de vesta adânc răscroită, care lasă să se vadă o bluză albă 

cu gulerul garnisit cu dantelă și cu un jabou, de asemenea dantelat. Am inocența desăvârșită a vârstei 

și aerul acela de pui de om protejat, pe care îl pierdem de îndată ce, scoși din lumea căminului, facem 

primii pași în lume.  

Am intrat, așadar, în viață prin poarta Cotrocenilor*. Ne-am instalat apoi definitiv în cartier, 

când părinții mei au cumpărat, în 1949, apartamentul de la etajul întâi al unei case de pe strada Doctor 

Lister. 

În viața mea, locul acesta nu a fost doar o citadelă în care te puteai refugia de „teroarea istoriei” 

în fantasma altei lumi. Și nici n-a fost doar sediul în care se păstrau ritualurile civilizației… Locul 

acesta a fost, în primul rând, un spațiu al familiei, un mediu spiritual spontan în care un copil primea 

– fără să știe de unde vin și fără ca aceia care i le treceau să știe de unde vin – valorile dăruite în chip 

poruncitor oamenilor de către un Zeu unic, într-un colțișor al istoriei, cu câteva mii de ani în urmă. 

Din purtarea și vorbele părinților mei, pe care ei le deprinseseră de la părinții lor, am aflat că cinstea 

e lucrul cel mai important în viață, că egoismul trebuie să aibă limite, că există bine și rău, milă și 

neîndurare, onestitate și ticăloșie.    

Gabriel Liiceanu 

*Cartierul Cotroceni este un cartier situat în sectorul 5 al Bucureștilor și este 

recunoscut drept o zonă selectă cu o îndelungă istorie. Cartierul este așezat în dealul 

Cotroceni, care a fost în trecut acoperit de Codrii Vlăsiei, pădure ce acoperea 

majoritatea teritoriului pe care se află astăzi orașul București. În 1679 Șerban 

Cantacuzino a construit în această zonă o mănăstire, care mai târziu, în 1888, a fost 

transformată în palat regal de către  Carol I. În jurul palatului și-au construit case cei 

care slujeau la palat, precum și cei care dețineau ranguri înalte în armată. Carol I a 

construit în preajma  palatului gara Cotroceni, care servea drept gară regală. În acest 

cartier au locuit, în perioade diferite, personalități importante ale literaturii și culturii 

române.  

 

 



 

Nr Item Punctaj 

1 În baza textului și a informației marcate cu asterisc (*), răspunde în enunțuri 

complete la întrebările de mai jos:  

a) La ce secol se referă amintirile autorului? 

_____________________________________________________

___________________________________________________ 

b) Care era piesa principală a studioului foto? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

c) Unde este așezat cartierul Cotroceni (țară, oraș, sector)? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

d) Ce construcție din Cotroceni a fost transformată în palat regal? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

  

L  

0  

1  

2  

3  

4 

 

 

L  

0  

1  

2  

3  

4 

 

2 Defineşte, fără a recurge la sinonime, sensul actualizat în context al 

cuvintelor subliniate în text: album, bumb, cartier, viață.  

Album 

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

Bumb   

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Cartier  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Viață 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

L  

0  

1  

2  

3  

4 

  

L  

0  

1  

2  

3  

4  

3 Rezumă, în limita de 65-70 de cuvinte, primul alineat al textului.  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Total cuvinte: 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

4 Descifrează, în limita a câte un enunţ, cum trebuie înţelese îmbinările:  

lumea căminului 

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

L 

0 

1 

2 

L 

0 

1 

2 



___________________________________________________________

___________________________________________________________  

un colțișor al istoriei  

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

     

3 

4 

 

3 

4  

5 Comentează, în spațiul rezervat, o figură de stil identificată în alineatul al 

treilea, rescriind-o și numind tipul ei. 

Secvența: 

___________________________________________________________

Tipul figurii de stil:  

___________________________________________________________

Comentariul:  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

 

6 Exprimă-ți, în spațiul rezervat, atitudinea față de obișnuința unor persoane 

de a face fotografii nelimitat, aducând trei argumente.    

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

 

 

 

7 Construiește 4 replici dintr-un dialog ce ar putea avea loc între un părinte 

și un fotograf, care face poze copiilor. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

L  

0 

1 

2 

3 

4 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

 

8 Delimitează, prin bare oblice şi numere, propoziţiile din fraza dată.  

 

Îmi aduc încă aminte ultima ședință foto, cea de la patru ani, și studioul 

 

care mi s-a părut deosebit de elegant, pesemne din pricina piesei 

  

L  

0 

1 

2 

3 

4 

L  

0 

1 

2 

3 

4 



principale, care apare în majoritatea pozelor: o canapea barocă, cu  

 

tapițeria înflorată și cu lemnul sculptat, vernisat cu auriu, care îi permitea  

 

fotografului să-și manevreze mai lesne modelul. 

5  5  

9 Citează două reguli de punctuație respectate în fraza de mai jos, specificând 

prin cifrele din paranteze care semn de punctuație anume ilustrează regula 

dată:  

 

Din purtarea și vorbele părinților mei,(1) pe care ei le deprinseseră de la 

părinții lor,(2) am aflat că cinstea e lucrul cel mai important în viață,(3) că 

egoismul trebuie să aibă limite,(4) că există bine și rău,(5) milă și 

neîndurare,(6) onestitate și ticăloșie.    

 Regula 1  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Exemplul  

___________________________________________________________ 

Regula 2  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Exemplul  

___________________________________________________________ 

 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 Răspunde, în enunțuri complete, la întrebările de mai jos, utilizând 

informația din articolul lexicografic:  

STUDIÓ, studiouri, s. n. I. 1. Atelier special amenajat în care lucrează 

pictorii, sculptorii, fotografii etc. 2. Ansamblu de clădiri, de instalații și de 

amenajări speciale care servește în procesul de turnare a 

filmelor. 3. Încăpere special amenajată din punctul de vedere al acusticii (și 

iluminatului) și echipată cu utilajul necesar captării unor programe sonore 

sau de sunete și imagini, destinată transmisiei în direct sau înregistrării în 

vederea unei transmisii ulterioare la radio și televiziune. 4. Teatru de 

capacitate mică, de obicei dependent de un teatru mai mare, destinat 

prezentării de spectacole în scopul valorificării unor artiști (tineri) sau al 

prezentării unor spectacole experimentale. II. Divan prevăzut cu o ladă 

pentru păstrarea așternutului (și cu polițe sau rafturi pentru cărți). [Pr.: -di-

o] – Din fr., engl. studio. 

a) Care sens al substantivului studio apare în textul lui Gabriel 

Liiceanu?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

b) Care este silaba accentuată în substantivul studio? 

_________________________________________________________ 

L  

0  

1 

2 

3 

L  

0  

1 

2 

3 



c) Care sunt formele de singular și plural cu articol nehotărât ale 

substantivului studio?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

11 Alcătuiește câte un enunț cu sensurile 3 și 4 (I) al substantivului studio.  

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

L  

0 

1 

2 

 

L 

0 

1 

2 

 

12 Transformă în text coerent secvența din Wikipedia, utilizând toate 

informațiile incluse în articolul despre Gabriel Liiceanu. 

 

_ 

Gabriel Liiceanu 

 

Date personale 

Născut 23 mai 1942 (80 de ani) 

Râmnicu Vâlcea 

Naționalit

ate 
român  

Cetățenie  România  

Ocupație filozof, scriitor, editor, 

cercetător, memorialist, 

interpret, realizator de 

televiziune, profesor universitar, 

editorialist, eseist 

Limbi limba română   

Studii Universitatea din București 

Colegiul Național „Gheorghe 

Lazăr” din București 

_________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

L 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_%E2%80%9EGheorghe_Laz%C4%83r%E2%80%9D_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_%E2%80%9EGheorghe_Laz%C4%83r%E2%80%9D_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Gabriel_Liiceanu.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Romania.svg
https://www.wikidata.org/wiki/Q821752
https://www.wikidata.org/wiki/Q821752#P1412


___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  

5 puncte pentru corectitudinea tuturor secvenţelor scrise  

Total 60 de puncte 

 

 

 


