
 

 

Oktatás i  Hivata l  Kódszám: 

 

A 2012/2013. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló 

 

ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM 

 

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATLAP 

 
 

Munkaidő: 60 perc 

Elérhető pontszám: 30 pont 
 

ÚTMUTATÓ 
 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 

tartalmazó részt és minden különálló lapra rá kell írni a borító tetején található 

kódszámot! Más jelzés, például a versenyző vagy az iskola neve, bélyegzője nem 

szerepelhet a munkalapokon. 

 

A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Javítás 

csak a hibásnak vélt szöveg áthúzásával és a jónak vélt megoldás mellé írásával történhet, 

kifestőt tilos alkalmazni!  

 

A feladatlapokat a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató 

alapján. 

 

 

        A VERSENYZŐ 

              ADATAI 
 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:   igen     nem
 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

Megye: ........................................................................................................................................ 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

Összes pontszám: ……………………… 

 

Kódszám: 



 

 

 

 

 

 

 

Erre az oldalra ne írjon! 
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I. ÎNŢELEGEREA TEXTULUI 

Citiţi articolul şi răspundeţi la întrebările de mai jos. 

Jocurile Olimpice Londra 2012 

Cea de a XXX-a ediţie a Jocurilor Olimpice s-a desfăşurat la Londra între  27 iulie şi 12 

august 2012. La  aceste jocuri au participat peste zece mii de sportivi din 204 ţări. Au fost în 

total 302 probe sportive în cadrul a 26 de sporturi. Ceremonia de deschidere a avut loc pe data 

de 27 iulie 2012, iar ceremonia de închidere pe 12 august 2012. Centrul probelor sportive a 

fost la Stadionul Olimpic, capacitatea acestuia fiind de 80.000 de locuri. Costurile construirii 

stadionului s-au ridicat la 486 milioane de lire sterline. 

Ceremonia de deschidere, concepută de către regizorul Danny Boyle a avut tematica 

„Insulele Minunii”. Jocurile au fost deschise oficial de regina Elisabeta a II-a, care a fost 

acompaniată de Prinţul Filip. Intrarea în arenă a reginei Elisabeta a II-a s-a făcut prin 

intermediul unui scurt-metraj care l-a avut ca protagonist pe Daniel Craig, cunoscut pentru 

rolul său - James Bond. De asemenea, tot prin intermediul unui scurt-metraj s-a făcut 

prezentarea actorului de comedie Rowan Atkinson (cel care îl joacă pe Mr. Bean). La sfârşit, 

fostul membru al trupei The Beatles, Paul McCartney, a interpretat melodia „Hey Jude”. 

Un total de aproximativ 4.700 de medalii au fost pregătite pentru Jocurile Olimpice şi 

Paralimpice. O medalie cântăreşte aproximativ 375 – 400 g, şi este groasă de 7 mm, cu  

disciplina sportivă respectivă gravată pe ea.  

La Jocurile Olimpice de vară au participat mai mult de zece mii de sportivi din 204 

ţări, fiind astfel cel mai mare eveniment sportiv care a avut loc vreodată în Marea Britanie,  

România a fost reprezentată la Jocurile Olimpice de 103 sportivi din 15 discipline şi a 

încheiat competiţia pe locul 27 în clasamentul pe naţiuni, cu nouă medalii. Gimnasta Cătălina 

Ponor a declarat pe Aeroportul Internaţional "Henri Coandă", la revenirea de la Jocurile 

Olimpice, că medalia de bronz obţinută în concursul pe echipe este mai importantă pentru ea 

decât cea de aur, de la sol: ”Mă bucur că am putut să aduc României o medalie individuală. 

Pentru mine mai importantă a fost cea obţinută cu echipa”. 

La ediţia din acest an a Jocurilor Paralimpice au participat aproximativ patru mii de 

sportivi la cele 503 probe olimpice. Pe primul loc al clasamentului pe medalii s-a situat China, 

cu 95 de medalii de aur, urmată de Rusia - 36 , iar pe locul trei,  Marea Britanie, cu 34 medalii 

de aur. 

Deşi mică în comparaţie cu alte ţări care participă în mod tradiţional la Jocurile 

Paralimpice, România a avut cea mai mare echipă paralimpică din toate timpurile, cu cinci 

membri calificaţi pentru întrecerile sportive. Jocurile Paralimpice de la Londra vor rămâne o 

experienţă memorabilă pentru România, care a reuşit să aibă cele mai bune rezultate în 

principal datorită lui Carol Eduard Novak care a cucerit două medalii, una de aur şi alta de 

argint, urcând astfel România pe locul 47 în lume.  

Jocurile Paralimpice de la Londra s-au încheiat cu spectacolul, denumit “Festivalul 

Flăcării”care a inclus numeroase efecte speciale şi a beneficiat de participarea a peste 80.000 

de spectatori.           

 

 

 

(Gândul, 2012)  
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1. Articolul de faţă este un text literar sau nu? Aduceţi argumente pentru a explica 

caracterul acestui text.      

3 puncte 

.......................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................... 

2. Explicaţi sensul cuvintelor de mai jos.                                                                                                        

            

3 puncte 

Ceremonia de deschidere 

.......................................................................................................................................... 

Capacitatea (stadionului) 

 ........................................................................................................................................... 

Echipă paralimpică 

 ........................................................................................................................................... 

3. Transpuneţi vorbirea directă în vorbire indirectă în textul de mai jos.  

3 puncte 

Cătălina Ponor a declarat... ”Mă bucur că am putut să aduc României o medalie 

individuală. Pentru mine mai importantă a fost cea obţinută cu echipa”. 

.......................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................... 

4. Explicaţi valoarea gramaticală a cuvintelor din sintagma următoare.  

3 puncte 

Cel mai mare eveniment sportiv 

.......................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................  
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5. Daţi 3  sinonime pentru cuvântul subliniat din sintagma următoare.  

3 puncte  

Ceremonia de deschidere a avut loc     

.......................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................... 

6. În text se vorbeşte de două feluri de Jocuri Olimpice. Explicaţi diferenţa între cele 

două competiţii sportive. 

2 puncte 

.......................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................... 

7. Descrieţi ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice.     

2 puncte 

.......................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................... 

8. Cum  a arătat o medalie olimpică decernată la Olimpiada de la Londra?   

           2 puncte 

.......................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................... 
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9. Cum s-a prezentat România la această ediţie a Jocurilor Olimpice de la Londra?  

2 puncte 

.......................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................... 

10. Prezentaţi participarea echipei paralimpice a României la această ediţie a Jocurilor 

Paralimpice. 

2 puncte 

.......................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................... 

11. Comparaţi rezultatele celor două echipe româneşti (echipa olimpică şi cea 

paralimpică) de la Jocurile Olimpice şi Paralimpice din 2012 Londra.  

2 puncte 

.......................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................... 

12. Aţi dori să participaţi ca spectator la Jocurile Olimpice din 2016 - Rio de Janeiro? 

Aduceţi cel puţin 3 argumente.          

            

           3 puncte 

.......................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................... 

 

          Total: 30  de puncte 
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ÚTMUTATÓ 
 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 

tartalmazó részt és minden különálló lapra rá kell írni a borító tetején található 

kódszámot! Más jelzés, például a versenyző vagy az iskola neve, bélyegzője nem 

szerepelhet a munkalapokon. 

 

A szövegalkotási feladatok megoldásához íróeszközön kívül szöveggyűjtemény és 

egynyelvű szótár használható!  

 

A szövegalkotási feladatlapot a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján. 

 

 

        A VERSENYZŐ 

              ADATAI 
 

 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

városa: …………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Kódszám: 



 

 

 

 

 

 

 

Erre az oldalra ne írjon! 
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II. PRODUCEREA TEXTULUI 

COMPUNERE 

1. Alegeţi unul dintre următoarele două subiecte:  

        (Total: 50 de puncte) 

a) Mihai Eminescu: Lacul 

b)  Ion Creangă: Amintiri din copilărie 

 

a) Mihai Eminescu: Lacul 

Citiţi cu atenţie poezia şi scrieţi o compunere pe baza cerinţelor de mai jos. 

 

Mihai Eminescu 

Lacul  

Lacul codrilor albastru 

Nuferi galbeni îl încarcă; 

Tresărind în cercuri albe 

El cutremură o barcă. 

 

Şi eu trec de-a lung de maluri, 

Parc-ascult şi parc-aştept 

Ea din trestii să răsară 

Şi să-mi cadă lin pe piept; 

 

Să sărim în luntrea mică, 

Îngânaţi de glas de ape, 

Şi să scap din mână cârma, 

Şi lopeţile să-mi scape; 

 

Să plutim cuprinşi de farmec 

Sub lumina blândei lune ― 

Vântu-n trestii lin foşnească, 

Undoioasa apă sune! 

 

Dar nu vine... Singuratic 

În zadar suspin şi sufăr 

Lângă lacul cel albastru 

Încărcat cu flori de nufăr. 

 



Román nyelv és irodalom                                                                       Kódszám: 

2012/2013 4/10 OKTV 1. forduló 

 

Se vor avea în vedere următoarele cerinţe în redactarea compunerii: 
 

1. Stabiliţi locul acestei poezii în lirica eminesciană şi prezentaţi în linii mari caracteristicile 

acestui compartiment al creaţiei poetului.    

2. Analizaţi titlul poeziei şi semnificaţia acestuia. 

3. Prezentaţi structura poeziei pe strofe sau pe unităţi tematice. 

4. Analizaţi verbele (modurile verbale) din poezie şi explicaţi funcţia lor poetică.  

 

b) Ion Creangă: Amintiri din copilărie 

 

Prezentaţi în linii mari locul lui Ion Creangă în literatura română. Analizaţi fragmentul 

de mai jos despre Nică, personajul lui Ion Creangă din Amintiri din copilărie, având în 

vedere caracterizarea personajului. Analizaţi structura fragmentului de mai jos, 

prezentând părţile Amintirilor din copilărie. Definiţi trăsăturile personajului literar ca 

autoportret. Observaţi intenţia autorului în caracterizarea operei lui Ion Creangă şi a 

scriitorului.  Prezentaţi câteva secvenţe carateristice din păţaniile lui „Nică-a lui Ştefan a 

Petrei”.  

      Nică din „Amintiri din copilărie”   

                       (Caracterizarea personajului) 

 

Pe lângă intenţia scriitorului de a contura imaginea realistă a spaţiului humuleştean, 

descoperim în Amintiri din copilărie tendinţa – poate inconştientă – de a crea o mitologie a 

eului-narator. Un astfel de personaj este Nică-a lui Ştefan a Petrei, cel prin care povestitorul se 

proiectează pe sine în planul ficţiunii... 

 Aventura lui Nică, „un băiet prizărit, ruşinos şi fricos şi de umbra” lui, debutează mai 

curând realistic, cu păţaniile de la şcoala din Humuleşti. Treptat însă, autorul suprapune 

planului real, planul mitic. 

 La începutul părţii a doua a Amintirilor din copilărie, memoria povestitorului 

regresează spre paradisul ludic al casei părinteşti, spre vârsta de aur a primei copilării, când 

existenţa capătă proporţia mitului: „Aşa eram eu la vârsta cea fericită, şi aşa cred că au fost 

toţi copiii, de când îi lumea asta şi pământul...” Jocul copilului reprezintă evadarea într-o 

lume a libertăţii, a inocenţei şi a vitalităţii.: „Ce-i pasă copilului când mama şi tata se 

gândesc la neajunsurile vieţii... Copilul încălecat pe băţul său, gândeşte că se află pe călare 

pe un cal de cei mai straşnici, pe care aleargă, cu voie bună, şi-l bate cu biciul şi-l struneşte 

cu tot dinadinsul, şi răcneşte la el, îşi descarcă mânia în toată puterea cuvântului...” Căci ce 

semnifică năzdrăvăniile lui Nică şi ale tovarăşilor săi din sânul familiei, aventurile de la 

colindat, necazul lui moş Chiorpec ciubotarul, isprava cu cireşele mătuşii Mărioara, cea cu 

pupăza satului ori cea cu scăldatul din preajma lui Sânt-Ilie?  

Partea a treia a cărţii se deschide cu imaginea Humuleştiului, locul în care se varsă 

toate energiile universului. Din acest loc sacru a început călătoria feciorului Ştefan a Petrei.  
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 În ultima parte a operei, imaginea mitologică a personajului se estompează o dată cu 

ieşirea acestuia din copilărie; vitalitatea se atenuează şi ea, iar evocarea satului se realizează 

din perspectiva celui rupt de trăirea mitică. Ajuns la maturitate, povestitorul nu a putut 

nicicum scăpa de acest sentiment. Poate de aceea, când trebuia să vorbească despre sine, o 

făcea cu nostalgie, dar şi cu ironie: „Ia, am fost şi eu, în lumea asta, un boţ cu ochi, o bucată 

de humă însufleţită din Humuleşti, care nici frumos până la douăzeci de ani, nici cu minte 

până la treizeci şi nici bogat până la patruzeci nu m-am făcut.” 

 

Florin Şindrilaru (coord.): Dicţionar de personaje 

literare din proza şi dramaturgia românească, Paralela 

45, 2005   

 

Note lexicale: 

se proiectează – se reprezintă, se conturează 

prizărit – nedezvoltat, care a rămas mic  

regresează – se întoarce la o stare anterioară  

ludic – referitor la joc   

vitalitate – ceea ce este viu, vigoare vitală, forţă, dinamism 

inocenţă – nevinovăţie, candoare 

struneşte – ţine în frâu un cal, stăpâneşte un cal cu ajutorul frâului 

boţ – bulgăre, ghemotoc, cocoloş 

humă – argilă (agyag) 

 

 

 

2. Vă numiţi Alexandru/Alexandra Şerban şi trebuie să redactaţi un Curriculum vitae de 

o pagină după criteriile date mai jos.  

         (Total: 20 de puncte) 

Redactaţi un Curriculum vitae adresat unei instituţii de învăţământ superior unde aţi dori să vă 

continuaţi studiile. 

1. CV–ul este o înregistrare a datelor personale, a nivelului de pregătire şi a experienţei 

profesionale; scopul unui bun CV este să fie convingător; să conţină un text clar şi uşor de 

urmărit, cu un aspect general plăcut şi atractiv. (5 puncte) 

2. Să includă neapărat datele generale, de tip: nume, adresa, telefonul şi de e-mail-ul, 

precizate încă de la început; să conţină cuvinte-cheie adecvate pentru specialitatea preferată; 

să consemneze limbile străine pe care le cunoaşteţi şi cunoştinţele de operare pe calculator, 

atestatele sau diplomele obţinute la examene de limbă străină. (10 puncte) 

3. Să nu conţină greşeli gramaticale sau de exprimare. (5 puncte) 

La redactarea CV-ului se vor urmări abilităţile de formulare a caracterului specific al acestui 

text nonliterar, nonficţional. Se va aprecia felul în care elevii au înţeles obiectul CV-ului.     

Se va urmări buna relaţie între idee şi argument. Se va avea în vedere bogăţia lexicală.   

Se recomandă ca CV-ul să se încadreze într-o pagină. 
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