
 

 

 

 
 

A 2006/2007. tanévi 
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első (iskolai) fordulójának szövegértési feladatlapja 
 

ROMÁN NYELV ÉS IRODALOMBÓL 
 
 
Munkaidő: 60 perc 
Elérhető pontszám: 40 pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatlapot 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. 
 

ADATLAP 
 

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

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

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

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

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

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

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

Összes pontszám: ……………………… 
 

Kódszám:

Kódszám: 
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 Citiţi cu atenţie textul de mai jos, apoi rezolvaţi temele.  
 
Mircea Eliade 
Maitreyi 
(fragment) 
 
Mă deşteptam în fiecare dimineaţă cu o nouă mirare. Patul meu de campanie se afla chiar 
lângă uşă, şi cele dintâi priviri descopereau o încăpere ciudată, cu fereastra înaltă şi 
zăbrelită, pereţii vopsiţi în verde, un vast fotoliu de paie şi două taburete alături de o masă 
de lucru, câteva litotipii bengalice bătute în ţinte de partea dreaptă a bibliotecii. Îmi 
trebuiau câteva minute ca să-mi amintesc unde mă aflu, să înţeleg acele zgomote surde 
care veneau de afară, pe fereastra deschisă, sau pe coridor, prin uşa lată, pe care o 
închideau noaptea cu o bară de lemn. Dădeam la o parte învelitoarea spumoasă care atârna 
deasupra patului şi plecam să mă spăl în curte, într-o cabină de tablă care acoperea cada de 
ciment, în care servitorii turnau de cu seară câteva duzini de găleţi de apă. Era un 
ceremonial nou şi reconfortant duşul acesta improvizat în mijlocul curţii. Scoteam apa cu 
cană şi o azvârleam pe trup, trermurând tot, căci era iarnă şi curtea pietruită. Dar eram 
mândru de curajul acesta al meu; ceilalţi aduceau cu ei şi câte o găleată cu apă caldă, şi 
când au aflat că îmi iau întotdeauna duşul rece, nu şi-au putut ascunde mirarea şi 
admiraţia. Câteva zile, toată casa n-a vorbit decât despre baia mea de dimineaţă, fără apă 
caldă. Aşteptam să-mi spună ceva şi Maitreyi, pe care o întâlneam devreme de tot, la ceai, 
într-o sari albă simplă, şi cu picioarele goale. Şi într-o zi mi-a spus (primele ei cuvinte 
neoficiale): 
― În ţara dumneavoastră trebuie să fie foarte frig. De aceea sunteţi albi… 
A pronunţat cuvântul „alb” cu oarecare invidie şi melancolie, uitându-şi fără voie câteva 
clipe mai mult privirea pe braţul meu, aşa cum se rezemase de masă jumătate gol în bluza 
de lucru. Am fost şi surprins şi încântat ghicind invidia aceasta dar zadarnic încercam să 
continuu conversaţia. Maitreyi şi-a sfârşit ceaiul ascultând-ne, pe mine şi pe inginer, şi 
aprobându-mă de câte ori o întrebam direct. 
Nu vorbeam aproape niciodată împreună. O zăream trecând pe coridor, o auzeam cântând, 
ştiam de ea că îşi petrece o bună parte din zi închisă în odaie sau pe terasă – mă înciuda 
grozav fiinţa aceasta atât de aproape de mine şi totuşi atât de streină. Mi se părea de altfel, 
că eram tot timpul observat, nu din cine ştie ce bănuială, ci pentru că se temeau toţi să nu 
fiu stingherit în noua mea locuinţă. Când rămâneam singur, râzând de tot ceea ce îmi 
apărea straniu şi neînţeles, primeam la fiecare ceas prăjituri şi fructe, ceai cu lapte sau nuci 
de cocos bine curăţite. Mi le aducea un servitor, cu bustul descoperit şi păros, singurul cu 
care puteam schimba câteva cuvinte în hindustani. Îl observasem cum priveşte lacom 
lucrurile mele, aşa cum sta turceşte lângă uşă şi mă sorbea din ochi, neîndurându-se să 
plece, întrebându-mă dacă patul e destul de bun, dacă învelitoarea mă apără bine de ţânţari 
dacă îmi place laptele crud, dacă am fraţi şi surori, dacă mi-e dor de ţară, şi ştiam că într-o 
cameră de sus îl aşteaptă d-na Sen şi celelalte femei (pe care nu le cunoscusem) şi lor le va 
repeta cuvânt cu cuvânt tot ceea ce vorbisem. 
Maitreyi mi se părea mândră şi dispreţuitoare. Adesea, la masă, îi surprindeam un zâmbet 
distant şi puţin răutăcios. Pleca întotdeauna mai devreme, ca să mănânce pan, şi cum trece 
într-o odaie vecină începea să râdă şi să vorbească bengali. Cu mine nu vorbea niciodată 
când ne aflam mai mulţi laolaltă; iar dacă o întâlneam singură, nu îndrăzneam eu. Mi-era 
teamă să nu calc vreo regulă din acel necunoscut ceremonial al bunei purtări indiene. De 
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aceea mă prefăceam adeseori că n-o văd şi mă retrăgeam în odaia mea. Mă întrebam 
câteodată ce crede ea despre mine, ce fel de suflet ascunde sub expresia aceea atât de 
schimbătoare a feţei (căci erau zile când se urâţea şi zile când era frumoasă de nu mă 
puteam sătura privind-o). Mă întrebam, mai ales, dacă e stupidă ca toate celelalte fete sau 
dacă e într-adevăr simplă şi primitivă, aşa cum îmi închipuiam eu că sunt indienele. Şi 
apoi, ca să nu mă las furat de gânduri inutile, scuturam cenuşa pipei şi mă reîntoceam în 
lectură. Biblioteca inginerului ocupa două odăi la parter, şi în fiecare zi aduceam pe masa 
mea alte cărţi. 
Odată – trecuseră numai câteva săptămâni de la venirea mea în Bhowanipore – m-am 
întâlnit cu Maitreyi în verandă. O salutai aproape automat, împreunând palmele în dreptul 
frunţii, căci nu ştiu de ce mi se părea stupid să ridic cascheta colonială în faţa unei indiene 
(poate credeam că aş putea-o jigni cu un salut strein rasei ei; sau poate o salutam aşa ca 
să-i capăt încrederea.)  
 
1. În ce fel se integrează romanul Maitreyi în opera lui Mircea Eliade? 
            3 puncte 
...……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. Enumeraţi pe baza celei de-a doua propoziţii din text cel puţin douăsprezece 
elemente cu valoare de atribut legate de  descrierea camerei. 
            6 puncte 
………………………………          ………………………………. 

………………………………          ………………………………. 

………………………………          ………………………………. 

………………………………          ………………………………. 

………………………………          ………………………………. 

………………………………          ………………………………. 

………………………………          ………………………………. 

………………………………          ………………………………. 
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3. Scoateţi din primele patru-cinci propoziţii din text cinci-şase verbe la modul 
indicativ, timpul imperfect şi analizaţi rolul lor stilistic. 
            3 puncte 
...……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

...……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

       
4. Daţi două-trei sinonime care să fie apropiate de sensul cuvintelor de mai jos. 
            5 puncte 
 
încăpere:  ............................................................................................................................... 
mândră:  …………………………………………………………………………………... 
melancolie: ………………………………………………………………………………… 
servitor: ……………………………………………………………………………………. 
lacom: ……………………………………………………………………………………… 
 
5. Enumeraţi termenii folosiţi de autor pentru prezentarea mediului specific. 
            3 puncte 
...…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
6. Descrieţi aspectul fizic şi moral al personajului principal feminin. 
            5 puncte 
...…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

...……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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7. Caraterizaţi-l pe autor pe baza reacţiilor sale la atmosfera specifică Indiei. 
            3 puncte 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

...……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 
8. Enumeraţi cinci elemente, expresii care oglindesc şovăiala, nesiguranţa autorului 
în acest mediu.  
            5 puncte 
...……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………… 

 
9. Puneţi verbele din textul de mai jos la timpul trecut, perfectul compus. 
 
„Mă întrebam, mai ales, dacă e stupidă ca toate celelalte fete sau dacă e într-adevăr simplă 
şi primitivă, aşa cum îmi închipuiam eu că sunt indienele.” 
            4 puncte 
……………………………………………………………………………………………… 

...…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 
10. Scoateţi locuţiunile verbale din textul de mai jos şi explicaţi sensul lor. 
„Îl observasem cum priveşte lacom lucrurile mele, aşa cum sta turceşte lângă uşă şi mă 
sorbea din ochi, neîndurându-se să plece.” 
            3 puncte 
...……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

...…………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………… 

           Total: 40 de puncte 
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ROMÁN NYELV ÉS IRODALOMBÓL 
 
 
Munkaidő: 180 perc 
Elérhető pontszám: 60 pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatlapot 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.. 
 

ADATLAP 
 

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

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

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

Kódszám:

Kódszám: 
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1. Alegeţi unul din subiectele următoare. 
 
 
a) Analizaţi sursele comicului în piesele lui Ion Luca Caragiale.  
 
 
b) Prezentaţi drama căutării lui Dumnezeu în poezia lui Tudor Arghezi. 
 
 
c) Faceţi portretul fizic şi moral al Vitoriei Lipan din romanul Baltagul de Mihail 
Sadoveanu. 
          40 de puncte 
 
2. Redactaţi în 8-10 propoziţii un articol pentru o revistă românească în care 
prezentaţi un eveniment din viaţa comunităţii româneşti (de la liceu, din oraşul sau 
din comuna unde locuiţi etc.). 
 
Textul trebuie să respecte caracteristicile unui articol:  
a) să se aibă în vedere structura unei compuneri:  
– introducere,   
– prezentarea evenimentului (locul, scopul, organizatorii),  
– descrierea atmosferei, 
– concluzii.  
 
b) să se respecte regulile de exprimare corectă, de ortografie şi de punctuaţie. 
 
          20 de puncte 
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