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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

OLIMPIADA DE LECTURĂ LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ-LAV
etapa judeţeană, 24 martie 2018
Secțiunea gimnaziu – lector avansat, nivelul 1 – clasele a V-a și a VI-a
Înainte de a răspunde la cerințele formulate, citeşte cu atenție următoarele precizări:
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 În cazul subiectelor care presupun încadrarea într-o limită de rânduri, vei numerota fiecare rând pe
care îl vei scrie.
 În cazul cerințelor în care limita maximă de rânduri este precizată, nu se vor lua în considerare
rândurile excedentare.
 Timpul de lucru este de 3 ore.

Citeşte cu atenție fiecare text, apoi cerinţele și răspunde la fiecare dintre acestea.
SUBIECTUL I

30 de puncte

ISTORIA LUI RĂZVAN
de Horia Corcheș
-fragment„Răzvan _01.docx
Când am ajuns în pod, Sergiulică, nu-mi venea să cred ce vraiște! Sigur nici tata nu s-ar fi descurcat
printre atâtea cutii și vechituri! Cred că Bunucul și le pusese în vreo ordine, dar între timp, cu borcanele
mamei, cu sacii de plastic în care tot îndesaseră hainele nepurtate cu gândul de a le da la săraci, cu jucăriile
rămase de la mine și de la hăbăucul de Filip, frate-miu (sper să mai crească puțin și să se coacă, pentru că mă
înnebunește cât e de țâcă) și cu altele și altele, era o harababură de nedescris. Dar știam sigur că trebuie să fie
pe undeva și era PEEERFECT momentul; acum cât erau ai noștri plecați puteam cotrobăi în voie. Mă cam
enerva țâcă, se smiorcăia întruna lângă scară, pentru că îi interzisesem ferm să urce și el; asta mi-ar mai fi
lipsit, să pățesc vreun pocinog.
Ei, și m-am pus în grabă să răstorn saci, să mă uit în dreapta și în stânga, mi-am zis că ar trebui să mă
uit în lada unei canapele vechi – sigur era de pe vremea bunicului Bunucului! – m-am chinuit să-i ridic partea
aia de lemn cu tapițerie pe care stai – habar n-am cum îi zice – de era să mi-o scap pe picior, dar nu era nimic
în ea și abia apoi, cap sec ce sunt, mi-a trecut prin gând că ar trebui să mă uit mai întâi pe rafturile de sus,
care urcau pe perete până hăt! la tavan! Yes!, am găsit acolo cutia de care-mi zicea Bunucul, erau în ea vreo
10-15 caiete, cred, poate și alte chestii, nu m-am uitat prea atent la început, m-am pus pe canapeaua aia veche
de s-a și ridicat un nor de praf din ea și am început să le răsfoiesc. Deci fii atent, că nu știu cum să-ți zic să
mă înțelegi și să mă crezi, Bunucul se pare că la școală SCRIA (!) în caiete ceea ce îi spunea profesorul!
Ascultă-mă bine, că nu sunt basme, n-ai decât să crezi că inventez! În primul caiet, erau tot felul de formule
de matematică, cred că învățau ceva teoreme vechi de când lumea, de ăsta m-am plictisit după vreo două
pagini. Al doilea era de istorie! Buuun, imaginează-ți, ISTORIE scria clar pe caiet, iar înăuntru erau tot felul
de chestii care claaaar erau din trecut! Că nu cred că inventa! Așa! Hmmm...nu știu cum să îți explic, parcă
erau niște lucruri întâmplate cândva și pe care le învățau cică să nu uite trecutul și să înțeleagă cum au ajuns
în prezent. HAAA HAAAHAAA! M-am distrat la faza asta, dar a trebuit să fug să arunc o privire la parter,
pentru că țâcă începuse să se smiorcăie tare lângă scară. I-am zis să mai aibă răbdare puțin, că apoi cobor și îl
las să se joace cu consola wi-ki cea nouă, pe care mi-a luat-o tata, săptămâna trecută de ziua mea.
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M-am întors repede la cutie, mă temeam să nu vină ai mei să mă găsească cocoțat în pod, plus că nu
eram sigur că nu s-ar enerva și pentru că răscoleam și printre lucrurile Bunucului. Săracul Bunucul, eram
sigur că doar mie îmi spusese despre caietele acelea și mi s-a făcut așa dor de el dintr-odată, uite că-s trei ani
de când s-a dus.Iar eu numai acum am reușit să pun mâna pe ele!
Hai PAAA, Sergiu dragă, te las acu, trebuie să fug repede să mănânc, tot mă strigă mama din
bucătărie, dar îți scriu mâine mai departe, n-o să-ți vină să crezi, pe cuvânt, ce încurcături și ce complicații
am să-ți mai povestesc!
Pa!!!!! din nou,
Răzvan
P.S.
Cred că mi-am dat seama: pe vremea Bunucului nu învățau la școală chestii de-astea ca noi, cum să
folosești aparatura și tehnica, ce înseamnă să lucrezi într-o bancă, dezvoltare personală, orientare urbană,
fix-ecometrie, virtualografie, widgetologie etc! Învățau mai puțin practic și mai ales teoretic...un fel de
materii!
Răzvan_02.docx
Azi la școală a fost PLICTISEALĂĂĂ... Asta și pentru că nu mai ești tu aici; de când te-ai mutat în
orașul acela (ce nume complicat are, pffff), mă plictisesc mai des, mai ales în pauze. Noroc că m-am distrat
puțin pe seama Ioanei, care își dădea ochii peste cap în timp ce fițoasele alelalte îi admirau noile botine roz,
pe care, accidental, desigur, am vărsat paharul cu apă. S-o fi auzit cum a țipat de ciudă!
Buuuun, cum îți spuneam, mă apuc eu să citesc chestia asta, ISTORIE. Să știi că e ciudat. Îți
imaginezi, pe vremea lor, scriind cu mâna, ce greu era să citești hârtiile alea, dacă nu era scrisul tău? Cred că
profesorii erau cam enervați. Îți dai seama, să tot descifrezi alt și alt scris!!! Nici Bunucul nu scria foarte
frumos, așa că mă chinuiam uneori la câte un cuvânt. În orice caz, mi se pare ciudat în continuare că îi
interesa trecutul, să îl cunoască, să îl învețe! Nu e mai simplu pentru noi că trebuie să învățăm numai despre
prezent? Și nu e mai simplu să nu fie necesar să mai scriem cu mâna, ci doar să vorbim, iar cuvintele să se
scrie singure pe pagina virtuală?
Ei, în caietul acela, unde îl deschisesem, era vorba despre un tip viteaz, așa zicea Bunucul, Mihai îl
chema. Cred că Bunucul era foarte impresionat de el sau avea probleme cu ortografia, pentru că mereu scria
Mihai Viteazul, de parcă vitejia ar fi putut fi numele lui!
Tipul ăsta cică ar fi trăit cândva, între 1558 și 1601! Îți dai seama? Nici nu cred că aș putea să număr
în sens invers anii de acum până atunci! În fine, se pare că ar fi fost un fel de președinte! Bunucul îi zicea
voievod al unei bucăți din România, care se numea Țara Românească. Și-apoi, în anul morții lui Mihai,
Bunucul a scris că a condus încă două bucăți, Transilvania și Moldova (ai mai auzit de ele? Mă tot
minunez!). Eram năuc, nu prea pricepeam cum adică, țâcă iar începuse să se smiorcăie și mă amenința că mă
spune la tata, dar mă preocupa gândul că țara era împărțită așa pe bucăți și îmi plăcea de tipul ăsta,
Mihai Vitezul cum îi zicea Bunucul, pentru că reușise să lipească mai multe bucăți la un loc (ca un fel de
puzzle, îmi imaginez).”
A. (2 puncte: 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect)
Scrie, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Răzvan urcă în pod pentru a căuta:
a. jucării din copilărie ale fratelui.
b. haine nepurtate ale mamei.
c. caiete de școală ale bunicului.
d. consola wi-ki a tatălui.
2. La școală, Răzvan este coleg cu:
a. Filip;
b. Sergiu;
c. Mihai;
d. Ioana.
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3. Materiile pe care Răzvan le studiază la școală sunt:
a. orientare urbană, dezvoltare personală, matematică;
b. orientare urbană, dezvoltare personală, virtualografie;
c. orientare urbană, dezvoltare personală, caligrafie;
d. orientare urbană, dezvoltare personală, istorie.
4. Provinciile românești pe care le-a unit Mihai Vitezul au fost în număr de:
a. două;
b. trei;
c. patru;
d.cinci.
B. (4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect)
Stabilește ordinea logică și temporală a următoarelor idei ale textului, apoi notează pe foaia de
concurs doar cifrele corespunzătoare acestora, într-o casetă similară celei de mai jos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Răzvan scormonește în lada unei canapele vechi.
Răzvan primește un cadou de ziua lui de naștere.
Ioana este victima farsei lui Răzvan.
Răzvan urcă în pod.
Sergiu s-a mutat în alt oraș.
Filip plânge lângă scară.
Răzvan citește despre domnia lui Mihai Viteazul.
Mama îl strigă pe Răzvan la masă.

C. (12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe)
Răspunde, pe foaia de concurs, prin enunțuri, la fiecare dintre următoarele cerințe:
1.
2.
3.
4.

Precizează un motiv pentru care, pe vremea Bunucului, se studia istoria la școală.
Menționează o cauză a supărării lui Răzvan pe fratele său mai mic.
Explică de ce crede Răzvan că Bunucul avea probleme cu ortografia.
Prezintă, în cel mult 10 rânduri, semnificația următorului fragment din textul dat:
„Eram năuc, nu prea pricepeam cum adică, țâcă iar începuse să se smiorcăie și mă amenința că mă
spune la tata, dar mă preocupa gândul că țara era împărțită așa pe bucăți și îmi plăcea de tipul ăsta,
Mihai Vitezul cum îi zicea Bunucul, pentru că reușise să lipească mai multe bucăți la un loc (ca un fel
de puzzle, îmi imaginez).”

D. (12 puncte)
Eşti de acord cu ideea că echilibrul perfect între muncă și distracție este o condiție a reușitei
școlare? Redactează un text de 15-20 de rânduri în care să-ţi motivezi răspunsul, prezentând modul în
care ți-ai petrece timpul în pauze, încercând să nu te plictisești.
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SUBIECTUL al lI-lea

20 de puncte

DESPRE PRĂJITURI ŞI RĂZBOINICI SAU ISTORIA DIN FARFURIE
Napoleon, Foch, Joffre - toţi trei au avut în raniţa lor de tineri soldaţi câte un baston de mareşal. Şi
s-au aşezat la masa istoriei cu acelaşi „apetit” cu care au intrat şi în cărţile de bucate. Le-au fost „închinate”,
deopotrivă, ode şi reţete culinare şi, parcă pentru a îndulci puţin viaţa lor tumultuoasă, prăjiturile Napoleon,
Foch şi Joffre sunt şi astăzi în topul celor mai savuroase dulciuri din lume. Numele lor au fost date şi unor
struguri foarte rezistenţi - care au „moştenit”, (nu-i aşa?), calităţile lor de războinici!
Am scris şi altădată despre rolul covârşitor pe care l-a avut Napoleon Bonaparte asupra...
gastronomiei franceze. Sunt o mulţime de preparate care amintesc de cele mai importante dintre victoriile lui
pe câmpul de luptă, de departe puiul şi viţelul Marengo - care se referă la izbânda împăratului din 1800, pe
câmpul de la Marengo, din Italia - fiind cele mai cunoscute. Există însă şi o prăjitură care îi poartă numele.
Un „Napoleon” - nu, nu moneda de aur vehiculată pe vremea sa în Franţa, deşi, la o adică, şi această
prăjitură ar putea juca rolul de „monedă de schimb” - putând să rotunjească perfect orice prânz inspirat.
Numai că... există o problemă. Pentru a pregăti prăjitura „Napoleon” avem de ales din nu mai puţin de 12
reţete distincte, pentru că atâţia sunt şi maeştrii artei culinare care şi-au lăsat amprenta asupra modului de
preparare. Cel care a creat prăjitura a fost un gastronom celebru din secolul al XIX-lea - Joule Gouffé - şi o
găsim în cartea sa de bucate, numită cât se poate de simplu „Le livre de cuisine”, apărută în 1867 la Editura
pariziană Parangon. Vreme de o jumătate de secol, după cum spuneam, reţeta a suscitat interesul maeştrilor
artei culinare, care i-au adus numeroase modificări. Una dintre cele mai cunoscute variante este cea numită
„parfait Napoleon”, folosind în loc de cremă, între foile delicate ale prăjiturii, o îngheţată specială, numită
„parfait” şi apreciată pentru fineţea gustului.
În anul 1920, Joffre a făcut o vizită în România, fiind primit de Regele Ferdinand şi de Regina
Maria. Mareşalul avea „misiunea” să îl decoreze pe Regele Ferdinand cu „Medalia militară franceză”,
primind la rândul său din partea regelui „Crucea de Război”. Însă omagiul cel mai interesant l-a primit din
partea unor cunoscuţi restauratori bucureşteni, fraţii Capşa, care au lansat în onoarea lui o nouă prăjitură de
ciocolată. Având formă cilindrică, de „petit-four”, şi fiind realizată exclusiv din cremă şi glazură de
ciocolată, prăjiturica a fost botezată, simplu, „joffre”. La scurtă vreme, în reţetarul Casei Capşa a intrat şi
tortul Joffre, care avea în compoziţie acelaşi tip de cremă de ciocolată ca prăjitura.
Tortul Joffre a fost „importat” curând de parizieni, francezii asimilându-l culturii lor, fără a şti cui se
datorează reţeta. De câţiva ani, renumita prăjitură Joffre a devenit marcă înregistrată, ca dovadă a faptului că
românii pot avea şi ei un produs autohton care să intre în rândul mărcilor de prestigiu recunoscute pe plan
internaţional.
În Dicţionarul enciclopedic găsim listat „Joffre” de două ori. O dată în secţiunea numelor proprii,
unde e pomenită, succint, biografia celebrului mareşal francez Joseph Joffre, şi a doua oară în secţiunea
cuvintelor „comune”. Jofra (cu un singur „f”) a fost inspirată de forma caschetei armatei franceze din
Primul Război Mondial. Cum mareşalul avea glicemia crescută, fraţii Capşa au ales să creeze pentru el doar
un petit-four. Numai că francezul a venit şi-a plecat, iar clientela românească nu se mulţumea cu o
prăjiturică. Fraţii Capşa au creat atunci alte două variante: „Joffre Marechal”, de dimensiunile unei prăjituri
obişnuite, şi tortul Joffre, bun de împărţit cu familia.
(http://jurnalul.ro/special-jurnalul/despre-prajituri-si-razboinici-sau-istoria-din-farfurie)
A. (10 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect)
Construiește, sub formă de enunţuri, răspunsuri la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Numește două evenimente istorice în care au fost implicate două dintre personalitățile militare
menționate în text.
2. Indică două situații în care substantivul propriu „Napoleon” a devenit substantiv comun.
3. Numește cofetarii care au creat deserturile numite după cele două personalități istorice.
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4. Numește două ingrediente de bază folosite la rețetele celor două prăjituri.
5. Explică semnificația afirmației: „Şi s-au aşezat la masa istoriei cu acelaşi „apetit” cu care au intrat şi
în cărţile de bucate.”
B. (10 puncte)
Copiilor ar trebui sau nu să le fie supravegheat de către părinți consumul de dulciuri?
Motivează-ţi răspunsul, într-un text de cel mult 15 rânduri.

SUBIECTUL al lII-lea

10 puncte

Priveşte cu atenţie afişul folosit pentru prezentarea noii campanii sociale şi culturale ,,Cartea
în aşteptare”. Formulează răspunsuri la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Notează ce avantaj îţi oferă această campanie?
2. Menţionează unul dintre partenerii acestei campanii.
3. Precizează un detaliu din cadrul afişului care sugerează gestul de a dărui.
4.Explică, într-un text de cel mult 6 rânduri, semnificaţia sloganului ,,Dăruieşte bucuria lecturii!”
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OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ
Etapa județeană, 24 martie 2018
Secțiunea gimnaziu: lector avansat, nivelul 2 – clasele a VII-a și a VIII-a
Înainte de a răspunde la cerințele formulate, citește cu atenție următoarele precizări:
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 În cazul subiectelor care presupun încadrarea într-o limită de rânduri, vei numerota fiecare rând pe care îl vei
scrie.
 În cazul cerințelor în care limita maximă de rânduri este precizată, nu se vor lua în considerare rândurile
excedentare.
 Timpul de lucru este de 3 ore.

Citește cu atenție fiecare text, apoi cerințele și răspunde la fiecare dintre acestea.
Subiectul I

30 de puncte
INSULA DELFINILOR ALBAȘTRI
de Scott OˋDell

,,Pe Insula Delfinilor Albaștri trăiau câini sălbatici de când mă știam, dar, după ce mulți dintre
bărbații tribului nostru fuseseră măcelăriți de aleuți, câinii lor plecaseră și li se alăturaseră celorlalți, iar
haita prinsese mai mult curaj. Își petrecea noaptea alergând prin sat, iar ziua nu se îndepărta prea tare.
Atunci începusem să ne gândim cum să scăpăm de ei, dar a sosit corabia și toată lumea a părăsit
Ghalas-at.
Sunt sigură că haita prinsese curaj datorită șefului, câinele cel mare cu blană deasă în jurul gâtului și
ochi galbeni.
Nici eu, nici altcineva nu mai văzuse câinele ăsta înainte de sosirea aleuților, prin urmare venise cu
ei și fusese lăsat aici până plecaseră. Se deosebea de ai noștri, pentru că era mai mare decât oricare dintre
ei, care, pe deasupra, aveau și păr scurt și ochi căprui. Eram sigură că era un câine de-al aleuților.
Omorâsem deja patru câini de haită, dar mai rămăseseră mulți, mai mulți decât erau la început,
pentru că se mai născuseră unii între timp. Câinii tineri erau chiar mai sălbatici decât cei bătrâni.
M-am dus pentru prima oară pe dealul din apropierea peșterii când haita era plecată; am adunat
vrafuri întregi de vreascuri și le-am pus la intrarea în sălașul lor. Apoi am așteptat până când haita a
intrat în peșteră. Veneau acolo dis-de-dimineață ca să doarmă după ce umblaseră toată noaptea după
pradă. Am luat cu mine arcul cel mare cu cinci săgeți și două dintre sulițe. Am mers încet, dând ocol
intrării și m-am ițit dintr-o parte. Mi-am lăsat acolo toate armele, în afara unei sulițe.
Am dat foc vreascurilor și le-am împins în peșteră. Câinii sălbatici n-au dat niciun semn că m-ar fi
auzit. În apropiere era o lespede de piatră pe care m-am urcat, luându-mi armele cu mine.
Vâlvătaia focului s-a înălțat. S-a răspândit ceva fum peste deal, dar cea mai mare parte a rămas în
peșteră. În curând haita ar fi fost nevoită să plece. Nu trăgeam nădejde să pot omorî mai mult de cinci,
pentru că doar atâtea săgeți aveam, dar dacă șeful haitei ar fi fost unul dintre ei, aș fi fost mulțumită. Ar
fi fost mai înțelept să aștept și să-mi păstrez toate săgețile pentru el, da,r prin urmare, m-am hotărât să fac
așa.
N-a apărut niciun câine înainte să se stingă focul. Apoi au ieșit în fugă trei. I-au urmat încă șapte și,
la mai multă vreme după aceea, tot atâția. Încă mai rămăseseră mulți în peșteră.
Următorul care a ieșit a fost șeful. Spre deosebire de ceilalți, el n-a fugit. A sărit peste cenușă și s-a
oprit la intrarea peșterii, adulmecând aerul. Eram atât de aproape de el că îi puteam vedea nasul
fremătând, dar nu m-a zărit decât atunci când mi-am ridicat arcul. Din fericire, nu se mai temea de mine.
A stat așa și m-a privit, cu picioarele din față depărtate de parcă s-ar fi pregătit să sară, cu ochii lui
galbeni îngustați ca două picături. Săgeata l-a lovit în piept. S-a întors cu spatele la mine, a făcut un pas
și s-a prăbușit. A doua săgeată pe care am tras-o înspre el și-a greșit ținta.
1
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Acum, alți trei câini ieșeau în fugă din peșteră. Mi-am folosit ultimele săgeți ca să-i ucid pe doi
dintre ei.
Cu amândouă sulițele la mine, am coborât de pe lespedea de stâncă și am străbătut desișul ca să
ajung în locul în care căzuse șeful haitei. Nu era acolo. Plecase în timp ce trăgeam spre ceilalți câini. Nu
putea să se fi dus departe, pentru că era rănit, dar, cu toate că am căutat peste tot primprejurul lespezii pe
care stătusem și prin fața peșterii, nu l-am găsit acolo. [...]
N-am apucat să merg prea mult pe cărarea pe care o foloseau câinii sălbatici, că am văzut o vergea
de săgeată ruptă. Avea urme de dinți la vârf și mi-am dat seama că era o bucată din săgeata care-l rănise
pe șef.
Mai încolo i-am văzut urmele în colb. Erau inegale, ca și cum ar fi mers încet. M-am luat după ele
până la faleză, dar până la urmă nu le-am mai putut desluși în întuneric.
În ziua următoare și în cea care i-a urmat a plouat și nu m-am mai putut duce să-l caut. În timpul
ăsta, mi-am mai făcut săgeți, iar în cea de-a treia zi, luând săgețile și sulița, am pornit-o pe poteca făcută
de câinii săblatici când veneau ori plecau de la adăpostul meu.
Nu mai rămăseseră urme după ploaie, dar am mers pe cărare pănă la grămada de stânci lângă care îi
mai văzusem înainte. L-am găsit pe câinele mare și cenușiu pe după stânci. Avea săgeata ruptă înfiptă în
piept și zăcea cu unul dintre picioare sub el.
Era ca la zece pași de mine, așa că l-am văzut bine. Eam sigură că e mort, dar am ridicat sulița și
l-am țintit cu grijă. Chiar în clipa în care mă pregăteam să arunc sulița, și-a ridicat puțin capul de pe
pământ, apoi l-a lăsat din nou jos.
Așa de uimită am fost de asta, că am rămas acolo fără să știu ce să fac, dacă să-mi folosesc sulița sau
arcul. Eam obișnuită cu animalele care se prefac moarte pentru ca apoi să se repeadă la tine sau s-o ia la
fugă.
Dintre cele două arme pe care le aveam, sulița s-ar fi potrivit cel mai bine de la depărtarea asta, dar
n-o mânuiam la fel de bine ca pe cealaltă, așa că m-am cățărat pe stânci, de unde-l puteam vedea dacă o
lua la fugă. Am pășit cu grijă. Aveam o a doua săgeată pregătită, dacă aș fi avut nevoie de ea. Am pus o
săgeată în arc și l-am încordat, țintindu-i capul.
N-aș putea spune de ce n-am tras săgeata. Am stat pe stâncă, cu arcul încordat, dar mâna mea nu i-a
putut da drumul. Câinele cel mare zăcea nemișcat acolo și s-ar putea ca asta să fi fost pricina. Dacă s-ar
fi ridicat, l-aș fi ucis. Am rămas multă vreme acolo, privind în jos la el, până când am coborât de pe
stânci.
Nu s-a mișcat când m-am îndreptat spre el și nici n-am putut vedea dacă respiră până când n-am
ajuns foarte aproape. Avea vârful săgeții prins în piept, iar ce mai rămăsese din vergeaua ruptă era plin
cu sânge. Blana deasă din jurul gâtului i se încâlcise din cauza ploii.
Nu cred că își dăduse seama că veneam după el, pentru că trupul îi atârna moale, ca și cum ar fi fost
mort. Era foarte greu și nu l-am putut ridica decât după ce am îngenuncheat și l-am luat în spate.
L-am cărat așa până la promontoriu, oprindu-mă să mă odihnesc atunci când oboseam. N-am putut
trece prin deschizătura de sub gard, așa că am tăiat legăturile și am ridicat două dintre coastele de balenă
ca să-l bag în adăpost. Nu s-a uitat la mine si nici nu și-a ridicat capul până când l-am pus pe jos, dar
avea gura deschisă și respira.
Din fericire, săgeata avea un vârf mic și a ieșit ușor, cu toate că pătrunsese adânc. Nu s-a mișcat cât
timp am făcut eu toate astea și nici după ce i-am curățat rana cu o ramură decojită, luată dintr-un tufiș cu
flori roșii. Tufișurile astea au niște fructe otrăvitoare, dar lemnul lor vindecă adesea răni pe care nu le-ar
putea lecui nimic altceva.
Trecuseră mai multe zile de când nu mai mersesem după mâncare, iar coșurile erau goale, așa că
i-am lăsat câinelui niște apă și, după ce am legat la loc gardul, m-am îndreptat spre mare. Nu credeam că
va trăi și nici nu-mi păsa.
Toată ziua am stat printre stânci, am adunat scoici și m-am gândit doar o singură dată la câinele rănit,
dușmanul meu, care zăcea acolo, în adăpost, întrebându-mă de ce nu l-am ucis.
Mai era în viață când m-am întors, dar nu se mai mișcase din locul în care-l lăsasem. I-am curățat
din nou rana cu o ramură din tufișul cu flori roșii. Apoi i-am ridicat capul și i-am turnat apă în gură, iar el
2
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a înghițit-o. De când îl găsisem pe drum, era pentru prima oară când se uita la mine. M-a privit cu ochii
lui duși în fundul capului.
Înainte să mă duc la culcare i-am dat apă. Dimineața, când am plecat spre mare, i-am lăsat de
mâncare și, când m-am întors acasă, am văzut că o mâncase. Zăcea într-un colț, privindu-mă. Se uita la
mine când făceam focul și îmi pregăteam masa de seară. Ochii lui galbeni mă urmăreau oriunde m-aș fi
dus.
Pentru că mi-era frică de el, în noaptea aceea am dormit pe bolovan, iar dimineața, când am ieșit,
i-am lăsat desfăcută deschizătura de sub gard, ca să poată pleca. Dar era tot acolo când m-am întors,
zăcând la soare cu capul pe labe. Am prins cu sulița doi pești și i-am gătit pentru masa se seară. Era
foarte slăbit, așa că i-am dat și lui unul, iar după ce a mâncat a venit și s-a așezat lângă foc, privindu-mă
cu ochii lui galbeni, foarte înguști și migdalați.
Timp de patru nopți am dormit pe bolovan, și în fiecare dimineață i-am lăsat desfăcută deschizătura
de sub gard ca să poată pleca. În fiecare zi am prins cu sulița câte un pește pentru el și, întotdeauna când
ajungeam acasă, îl găseam lângă gard, așteptând să i-l dau. Nu voia să ia peștele din mâna mea, așa că
trebuia să i-l pun pe pământ. Odată mi-am întins mâna către el, dar s-a dat înapoi și și-a arătat colții.
În cea de-a patra zi, când m-am întors mai devreme de pe stânci, nu mă mai aștepta la gard. M-a
cuprins un simțământ ciudat. Întotdeauna, înainte de a mă întoarce, speram să fi plecat. Dar acum, în
timp ce mă strecuram pe sub gard, n-am mai simțit același lucru.
L-am strigat ,,Hei Câine!”, pentru că n-aveam alt nume pentru el.
Am alergat spre adăpost, chemându-l. Era înăuntru. Tocmai se ridica în picioare, întinzându-se și
căscând. S-a uitat mai întâi la peștele pe care-l adusesem, apoi la mine și a dat din coadă.
În noaptea aceea am rămas înăuntru. Înainte să adorm m-am gândit la un nume pentru el, pentru că
nu-i puteam spune Câine. M-am gândit să-i zic Rontu, ceea ce pe limba noatră înseamnă Ochi de Vulpe.”
(traducere de Diana Marin-Caea)

A. (4 puncte: 1 punct pentru fiecare răspuns corect)
Scrie, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Acțiunea este povestită de:
a. Scott OˋDell, autorul romanului ,,Insula Delfinilor Albaștri”;
b. un personaj secundar din romanul ,,Insula Delfinilor Albaștri”;
c. o fată, personajul principal din romanul ,,Insula Delfinilor Albaștri”;
d. o fată, autoarea romanului ,,Insula Delfinilor Albaștri”.
2. Secvența dată sugerează: ,,În cea de-a patra zi, când m-am întors mai devreme de pe stânci, nu
mă mai aștepta la gard. M-a cuprins un simțământ ciudat. Întotdeauna, înainte de a mă întoarce,
speram să fi plecat. Dar acum, în timp ce mă strecuram pe sub gard, n-am mai simțit același
lucru.”:
a. dorința fetei de a nu mai găsi câinele;
b. teama fetei că va fi atacată;
c. schimbarea sentimentelor fetei față de câine;
d. plecarea câinelui din adăpost.
3. În apropierea adăpostului fetei se afla:
a. un deal;
b. un promontoriu;
c. o peșteră;
d. o lespede.
4. De ce crezi că, inițial, fata dorește să-l omoare pe câinele cel mare?
a. pentru că era un câine de-al aleuților;
3
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b. pentru că, așa, haita ar fi fost nevoită să plece;
c. pentru că nu avea atâtea săgeți să omoare toți câinii;
d. pentru că haita prinsese curaj datorită câinelui celui mare.
B. (4 puncte: 0,5 puncte pentru fiecare idee plasată corect)
Stabilește ordinea logică și temporală a următoarelor idei ale textului, apoi notează pe foaia de
concurs doar cifrele corespunzătoare acestora, într-o casetă similară celei de mai jos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fata îl săgetează pe câinele cel mare care fuge.
Câinele cel mare rămâne cu fata și primește numele Rontu.
Fata pregătește vânarea câinilor sălbatici.
Fata îl duce pe câinele cel mare în adăpostul ei și îl îngrijește câteva zile.
Fata aprinde un foc la intrarea în peșteră pentru a-i scoate afară.
După trei zile de ploaie, îl caută pe câinele cel mare și îl găsește rănit.
Fata se întoarce mai devreme de pe stânci, și nu-l mai găsește pe câine așteptând-o la gard.
Pe Insula Delfinilor Albaștri trăiau câini sălbatici.

C. (12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe)
Răspunde, pe foaia de concurs, prin enunțuri, la fiecare din următoarele cerințe:
1. Menționează câte nopți a dormit fata pe bolovan și ce făcea, de fiecare dată, să-i faciliteze câinelui
plecarea.
2. Precizează motivul pentru care fata alege pentru câine numele Rontu, care în limba ei însemna Ochi
de Vulpe.
3. Explică, valorificând fragmentul dat, care este motivul pentru care câinele nu murise.
4. Prezintă, în cel mult 8 rânduri, ce te-a impresionat mai mult în fragmentul citat și de ce?

D. (10 puncte)
Explică, într-un text de 15-20 de rânduri, cum ai fi acționat și de ce, dacă ai fi fost în locul fetei.

Subiectul al II-lea

20 de puncte

CEL MAI BUN PRIETEN AL OMULUI NE VINDECĂ DE DEPRESIE
Este dovedit! Efectul terapiei cu animale de companie se poate observa de la primele ședințe. Această
terapie a început să fie aplicată, în ultima vreme, și la noi în țară. Animalele de companie au demonstrat că
pot deveni terapeuți desăvârșiți și în cazul bătrânilor instituționalizați la Casa Max.
În fiecare duminică, cei 80 de bătrâni instituționalizați la Casa Max sunt vizitați de echipe de voluntari și
dresori, însoțiți de câini special antrenați. Iar rezultatele nu au întârziat să apară.
,,Ceea ce s-a observat de la prima ședință este că au avut o stare de veselie, bucurie și mulțumire”, a
declarat Violeta Pascu, psihologa Casei Max.
Animalele au reușit să ajute bătrânii să uite de singurătate și chiar să depășească momente dificile din
punct de vedere emoțional, psihologic și social.
,,Asociația a mai desfășurat proiecte cu animale pentru copii și ne-am dat seama cât de importantă este
prezența animalelor.Vrem să aducem la cunoștință tuturor acest lucru, pentru că un câine, o pisică, orice
animal poate face minuni”, Raluca Simion, reprezentant Asociația GIA.
O ședință de terapie cu animale reduce starea depresivă și ne scapă de singurătate. La începutul și la
sfârșitul fiecărei ședințe de terapie făcute de bătrâni s-au măsurat tensiunea arterială și pulsul fiecărui
participant. S-a observat scăderea frecvenței pulsului, iar la nivel psihologic, reducerea stării depresive și a
stării de singurătate. Cel mai mare succes al proiectului este un bărbat care a reînceput să vorbească.
4
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În terapia cu animale, se utilizează frecvent câinele, deoarece oferă necondiționat dragoste și afecțiune. În
jurnalul căminului, ,,Animalele fac oamenii să zâmbească”, Delia Sigartău, senior Casa Max, scrie câteva
rânduri din suflet, cum spune ea: ,,Este mare bucurie când ne vizitează animalele căminul. Abia așteptăm
ziua de terapie. Ne uităm și așteptăm ziua în care vin animalele la noi. Viața fără ele... îi lipsește ceva.”
,,Întotdeauna am avut animale. Pisică sau cățel. Deveneau oameni, îmi știau toate gândurile. Încercau să
facă ceva să nu mai plâng. Deveneau oameni în compania mea”, a mai spus Delia Sigartău.
Proiectul social ,,Animalele fac oamenii să zâmbească” a fost lansat în 2009 de Asociația GIA și Primăria
Sectorului 3 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în parteneriat cu Mars România.
,,În 2009 am avut o ediție pilot a acestui proiect. Terapia cu animale de companie este o terapie alternativă,
care este destul de necunoscută la noi în țară. Am ales să implementăm acest gen de terapie, să vedem care
sunt rezultatele. Și am ajuns în 2010 să putem spune că starea lor de sănătate s-a îmbunătățit”, a declarat
Delia Matei, consultant comunicare proiect ,,Animalele fac oamenii să zâmbească”.
Terapia cu animale de companie funcționează de foarte mulți ani în țările vestice. La noi, a început mult
mai târziu. Specialiștii spun că această terapie nu este benefică doar pentru bătrâni și copii, ci și pentru
bolnavii cronici, copiii cu autism, persoanele cu deficiențe în vorbire, pentru starea de bine.
(http://www.adoptiicaini.ro)
A. (10 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect)
Formulează sub formă de enunțuri, răspunsuri la fiecare din următoarele cerințe, prin
valorificarea textului citat:
1. Precizează data la care a fost lansat proiectul social ,,Animalele fac oamenii să zâmbească”.
2. Menționează ce efecte imediate a avut terapia cu animale asupra pacienților.
3. Explică motivul pentru care, în terapia cu animale, se folosește frecvent câinele.
4. Notează categoriile de pacienți ce beneficiază de efectele terapiei cu animale.
5. Prezintă motivele pentru care animalele de companie sunt importante în viața oamenilor.
B. (10 puncte)
Explică, într-un text de 6-10 rânduri, importanța deținerii unui animal de companie, valorificând
informațiile oferite de textul dat.
Subiectul al III-lea

10 puncte

Privește afișul atașat, referitor la organizarea unui târg de carte. Formulează răspunsuri la fiecare
din următoarele cerințe, raportându-te la afiș:
1. Numește câte un reper de timp și de spațiu privind organizarea târgului de carte.
2. Menționează doi parteneri ai organizatorilor evenimentului.
3. Formulează un enunț în care să precizezi care este sloganul târgului de carte.
4. Explică, într-un text de cel mult 6 rânduri, semnificaţia copacului care apare pe afiș.
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OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ
Etapa județeană, 24 martie 2018
Secțiunea liceu: lector experimentat, nivelul 3 – clasele a IX-a și a X-a

Înainte de a răspunde la cerințele formulate, citește cu atenție următoarele precizări:
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 În cazul subiectelor care presupun încadrarea într-o limită de rânduri, vei numerota fiecare rând pe care îl vei scrie.
 În cazul cerințelor în care limita maximă de rânduri este precizată, nu se vor lua în considerare rândurile
excedentare.
 Timpul de lucru este de 3 ore.

Citește cu atenție fiecare text de la cele trei subiecte, apoi cerințele și răspunde la fiecare dintre
acestea.
Subiectul I

30 de puncte
RĂZBOIUL CIOCOLATEI
de Robert Cormier

- fragment ,,- Renault, spuse fratele Andrew.
Jerry ridică privirile. Era adâncit cu totul în noua lucrare pe care o avea de făcut la desen. Trebuia să
copieze o casă cu două niveluri ca să învețe să deseneze perspective. Era un exercițiu simplu, dar îi plăceau
la nebunie liniile frumos aranjate, ordinea, frumusețea pură a planurilor și a unghiurilor.
– Da, frate.
– Unde ți-e acuarela? Tema pentru acasă cu peisajul.
– Da? întrebă nedumerit.
Acuarela aceea fusese o lucrare mare, îi luase o săptămână de lucru intens, și asta pentru că Jerry nu era
prea bun la desen artistic. Se simțea mai în elementul lui când avea de făcut desene decorative sau
geometrice, unde compoziția era mai bine definită. Dar acuarela despre care era vorba conta cincizeci la sută
din nota pe semestrul acesta.
– Astăzi este ultima zi de predare pentru acuarele, spuse fratele Andrew. Pe a ta n-am găsit-o printre
celelalte.
– Dar v-am pus-o pe catedră ieri, spuse Jerry.
– Ieri? întrebă fratele Andrew de parcă n-ar mai fi auzit niciodată cuvântul „ieri”.
Andrew era un om foarte meticulos și îi plăceau lucrurile exacte. De obicei preda matematică, dar acum îl
suplinea pe profesorul de desen.
Jerry oftă încet, resemnat. Știa că fratele Andrew nu va găsi desenul lui printre celelalte. Ar fi vrut să se
întoarcă în spate și să studieze fețele băieților din clasă, care dintre mutre radia de satisfacție. „Măi, băiete, tu
ai dat în paranoia” își spuse. Cine să se furișeze aici și să-ți ia desenul? Cine să te urmărească cu atâta atenție
încât să-și dea seama că ai predat măcar desenul ieri?”
Fratele Andrew ridică privirile.
– Ca să folosesc un clișeu, Renault, din două, una! Peisajul tău nu este aici. Acum, fie că l-am pierdut eu, deși
nu am obiceiul să pierd peisaje… (și profesorul se opri ca și când – de necrezut! – s-ar fi așteptat ca cineva să râdă
și – de necrezut! – cineva chiar râse), fie că te lasă pe tine memoria.
– L-am predat, frate Andrew, spuse el ferm, fără panică.
Profesorul se uită fix în ochii lui. Jerry observă o îndoială foarte cinstită în ochii profesorului.
– Asta înseamnă, Renault, probabil, că într-adevăr am eu obiceiul de a pierde peisaje, spuse el, iar Jerry
simți deodată un sentiment de camaraderie față de profesor.
– În orice caz, am să mai caut. Poate că l-am lăsat în cancelarie.
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Dintr-un motiv oarecare, această remarcă provocă iar râsete din partea unora, iar profesorul râse și el. Era
spre sfârșitul orei și era una dintre ultimele ore din ziua aceea. Toată lumea avea nevoie să se relaxeze puțin,
să se destindă, s-o ia mai ușor. Jerry ar fi vrut să privească în jurul lui, să vadă ai cui ochi sclipeau de bucurie
că nu se găsește desenul lui.
– Dar, bineînțeles, Renault, oricât aș fi eu de înțelegător, dacă desenul tău nu apare, atunci, pe semestrul
acesta vei fi corigent.
Jerry își deschise dulăpiorul.
Mizeria aceea era tot acolo. Nu aruncase afișul, și nici bascheții. Îi lăsase acolo ca niște simboluri.
Simboluri a ce anume? Nu știa sigur. Privind gânditor la afiș, se gândi la cuvintele șterse: „Am să
îndrăznesc/Să tulbur un întreg univers?”
Era înconjurat de tărăboiul obișnuit de pe coridorul școlii: ușile dulăpioarelor care se tot trânteau, urlete,
fluierături, tropăiturile băieților care se grăbeau spre activitățile de după ore, fotbal, box, clubul de dezbateri.
„Am să îndrăznesc? Să tulbur un întreg univers?”
„Da, am să îndrăznesc! Cred…”
Jerry înțelese deodată mesajul afișului. Bărbatul solitar stătea pe plaja aceea drept, singur, netemător,
demn și calm, dând de veste lumii, universului, că există.”
A. (4 puncte: 1 punct pentru fiecare răspuns corect)
Scrie, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Andrew este:
a) călugăr
b) profesor de matematică
c) profesor de desen
d) elev
2.
a)
b)
c)
d)

Andrew nu găsește desenul deoarece:
Jerry nu l-a predat.
Andrew l-a pierdut.
Andrew l-a lăsat în cancelarie.
Nu se cunoaște situația exactă a desenului.

3.
a)
b)
c)
d)

Acuarela lui Jerry este importantă pentru că:
Jerry era bun la desen artistic.
Îi luase o săptămână să o realizeze.
Conta cincizeci la sută la medie.
Andrew era intransigent în privința termenului depunerii.

4. Secvența care sugerează neliniștea trăită de Jerry este:
a) „Îi plăceau la nebunie liniile frumos aranjate, ordinea, frumusețea pură a planurilor…”.
b) „Jerry oftă încet, resemnat”.
c) „Măi, băiete, tu ai dat în paranoia”.
d) „L-am predat, frate Andrew, spuse el ferm, fără panică”.
B. (4 puncte: 0,5 puncte pentru fiecare idee plasată corect)
Stabilește ordinea logică și temporală a următoarelor idei ale textului, apoi notează pe foaia de
concurs doar cifrele corespunzătoare acestora, într-o casetă similară celei de mai jos:

1. Fratele Andrew anunță că este ultima zi de predare pentru acuarele.
2. Acuarela îi luase lui Jerry o săptămână de lucru intens.
2
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Jerry trebuia să copieze o casă cu două niveluri ca să învețe să deseneze perspective.
Jerry voia să vadă care dintre fețele elevilor exprima satisfacție.
Andrew anunță că, în eventualitatea că desenul nu se va găsi, Jerry va rămâne corigent.
Jerry înțelege mesajul afișului găsit în dulap.
Remarca profesorului provoacă ilaritatea clasei.
Elevii se grăbesc la activitățile de după ore.

C. (12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare dintre cerințe)
Răspunde, pe foaia de concurs, prin enunțuri, la fiecare din următoarele cerințe:
1. Menționează două dintre calitățile fratelui Andrew.
2. Remarcă una dintre însușirile lui Andrew care îi provoacă lui Jerry un sentiment de camaraderie.
3. Prezintă, în cel mult 8 rânduri, care este deosebirea dintre atitudinea lui Jerry și ceilalți elevi din clasă sau
din școală.
4. Prezintă semnificația mesajului prezent pe afișul găsit în dulap.
D. (10 puncte)
Ești de acord cu ideea că anumite evenimente nedorite din timpul școlii pot reprezenta un impediment
pentru evoluția unui copil? Redactează un text de cel mult 20 de rânduri în care să-ți motivezi răspunsul,
prezentând atitudinea ta dacă ai fi fost în locul lui Jerry.
Subiectul al II-lea

20 de puncte

Celebrul cantautor folk american Bob Dylan, 75 de ani, a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură pentru
„crearea unor noi expresii poetice în marea tradiție a muzicii americane”, conform Academiei suedeze.
Bob Dylan, pe numele său real Robert Allen Zimmerman, reprezintă prin muzica, dar și prin versurile
sale un punct de reper în cultura pop americană și internațională de mai bine de cinci decenii. O mare parte a
celor mai apreciate piese ale sale provin din anii '60 când s-a impus drept portavocea unei generații în blugi
împotriva războiului și a inegalității sociale. Piese precum Blowin’ in the Wind sau The Times They Are aChangin’ au devenit veritabile imnuri ale mișcărilor americane antimilitariste și pentru drepturi sociale.
Versurile lui Bob Dylan încorporează felurite influențe politice, sociale, filosofice și literare, sfidând
convențiile din muzica pop și generând o contracultură. Cariera sa artistică se întinde pe mai mult de 5
decenii și explorează și inovează muzica americană, de la folk, blues și country până la gospel, rock and roll
și rockabilly, cu puternice influențe din muzica populară engleză, scoțiană și irlandeză.
Anunțul laureatului de anul acesta a fost întâmpinat cu urale de asistența din sala Bursei din Stockholm.
Bob Dylan a devenit primul muzician din istorie care a fost recompensat cu Nobelul pentru Literatură. El îi
urmează scriitoarei din Belarus, Svetlana Alexievitch, laureata de anul trecut.
„Dylan are un statut emblematic. Influența sa în muzica contemporană este profundă”, conform
comunicatului Academiei suedeze.
La mai bine de 50 de ani după ce și-a început cariera, Bob Dylan compune în continuare și este deseori în
turnee. În luna mai și-a lansat cel de-al 37-lea album de studio, Fallen Angels.
„Este probabil cel mai mare poet în viață”, a susținut Per Wastberg, membru al Academiei suedeze.
Sara Danius, secretar permanent al Academiei Nobel, a precizat într-o conferință de presă că alegerea lui
Dylan pentru premiul Nobel pentru Literatură s-a făcut „cu o mare unitate” în rândul membrilor comisiei.
Premiul pentru Literatură încheie „sezonul” Nobel 2016. Acest premiu este însoțit de o recompensă
financiară în valoare de 8 milioane de coroane suedeze (aproximativ 820.000 de euro).
(www.agerpres.ro)
A. (10 puncte: 2 pentru fiecare răspuns corect)
Formulează sub formă de enunțuri, răspunsuri la fiecare dintre următoarele cerințe:
1. Numește patru influențe ce se regăsesc în versurile lui Bob Dylan, conform textului citat.
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5.
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Menționează două domenii în care a excelat câștigătorul premiului Nobel, utilizând informațiile din text.
În ce constă calitatea sa de precursor în relație cu decernarea premiului Nobel.
Transcrie două secvențe care fac referire la longevitatea carierei artistice a lui Bob Dylan.
Prezintă semnificația secvenței: „…a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură pentru ,,crearea unor noi
expresii poetice în marea tradiție a muzicii americane”.

B. (10 puncte)
Redactează un text de cel mult 20 de rânduri în care să-ți exprimi opinia despre modul în care
literatura interferează cu muzica.
Subiectul al III-lea

10 puncte

Privește cu atenție afișul reprodus mai jos.
Formulează enunțuri în care să răspunzi la fiecare dintre următoarele cerințe, raportându-te la afiș.
1. Notează programul în cadrul căruia se înscrie Caravana Gaudeamus.
2. Precizează un detaliu care sugerează tematica programului.
3. Menționează două informații necesare unei persoane interesate de Caravana Gaudeamus.
4. Explică, într-un text de cel mult 10 rânduri, semnificația asocierii dintre carte și imaginea castelului.
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OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ
Etapa județeană, 24 martie 2018
Secțiunea liceu: lector experimentat, nivelul 4 – clasele a XI-a și a XII-a

Înainte de a răspunde la cerințele formulate, citește cu atenție următoarele precizări:





Toate subiectele sunt obligatorii.
În cazul subiectelor care presupun încadrarea într-o limită de rânduri, vei numerota fiecare rând pe care
îl vei scrie.
În cazul cerințelor în care limita maximă de rânduri este precizată, nu se vor lua în considerare rândurile
excedentare.
Timpul de lucru este de 3 ore.

Citește cu atenție fiecare text, apoi cerințele și răspunde la fiecare dintre acestea.
Subiectul I

30 de puncte

OMUL ILUSTRAT
de Ray Bradbury
,,Când l-am întâlnit prima oară pe Omul Ilustrat, era o după-amiază caldă de început de
septembrie. Mergeam pe un drum asfaltat, fiind în ultima etapă a unui tur de două săptămâni de
plimbări prin Wisconsin. Mă oprisem după-amiaza târziu, mâncasem nişte carne de porc, fasole şi o
gogoaşă, şi mă pregăteam să mă întind şi să citesc, când Omul Ilustrat a apărut de peste deal şi s-a
oprit un moment, profilat pe cer.
Atunci nu ştiam că era ilustrat. Ştiam numai că era înalt, cândva musculos, dar acum, dintr-un
motiv sau altul, începuse să se îngraşe. Îmi amintesc că avea braţele lungi şi mâinile groase, însă capul
lui, aşezat pe corpul său masiv, avea faţa ca aceea a unui copil.
Părea că doar îmi simţise prezenţa, pentru că nu s-a uitat direct la mine când mi-a vorbit:
‒ Ştii unde pot să găsesc de muncă?
‒ Mă tem că nu, am răspuns eu.
‒ N-am avut nicio slujbă stabilă în patruzeci de ani.
Deşi era o după-amiază târzie şi toridă, avea cămaşa de lână încheiată la gât. Mânecile îi erau
coborâte şi strânse peste încheieturile groase. Sudoarea îi şiroia pe faţă, dar nu făcu nicio mişcare să-şi
descheie cămaşa.
‒ Ei bine, a spus el într-un târziu, ăsta e un loc la fel de bun ca oricare altul. Aş putea sta aici
peste noapte. Te deranjează compania?
‒ Am ceva mâncare în plus, eşti bine-venit, i-am răspuns eu.
‒ S-a aşezat cu greutate, gemând.
‒ O să-ţi pară rău că mi-ai cerut să rămân, a spus el. Tuturor le pare rău. Din cauza asta umblu.
E început de septembrie, vârful sezonului la carnavalul de Ziua Muncii. Ar trebui să fac bani foarte
repede în orice spectacol de mâna a doua din orice târguşor, dar iată-mă aici, fără nicio perspectivă.
Şi-a scos un pantof imens şi l-a privit cu atenţie.
‒ De obicei, păstrez o slujbă cam zece zile. Apoi se întâmplă ceva şi mă concediază. Deja
niciun bâlci din America nu mă mai vrea.
‒ Care-i problema? l-am întrebat eu.
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Ca răspuns, şi-a desfăcut încet nasturii de la guler. Cu ochii închişi, fără grabă, şi-a descheiat
toţi nasturii. Şi-a strecurat degetele pe sub cămaşă şi şi-a atins pieptul.
‒ Ciudat, a zis Omul Ilustrat, cu ochii încă închişi. Nu se simt, dar sunt acolo. Tot sper că întro zi o să mă uit şi n-o să mai fie. Umblu prin soare cu orele, în cele mai fierbinţi zile, mă coc şi sper că
sudoarea mea o să le şteargă, că soarele o să le ardă şi o să le dea jos, dar la apus sunt tot acolo.
Şi-a întors încet capul spre mine şi şi-a dezvelit pieptul.
‒ Mai sunt acolo?
După ceva timp am expirat.
‒ Da, i-am răspuns eu. Sunt încă acolo.
‒ Ilustraţiile.
‒ Un alt motiv pentru care îmi ţin gulerul încheiat până sus, a zis el deschizând ochii, sunt
copiii. Mă urmăresc pe toate drumurile. Toată lumea vrea să vadă desenele, şi, în acelaşi timp, nimeni
nu vrea să le vadă.
Şi-a scos cămaşa şi a făcut-o ghemotoc în mâini. Era acoperit cu desene de la inelul albastru
tatuat în jurul gâtului până la brâu.
‒ Am şi mai jos, a spus el, ghicindu-mi gândul. Sunt plin tot de Ilustraţii! Uite!
Şi-a desfăcut mâna. În palmă avea un trandafir proaspăt tăiat, cu stropi de apă cristalină printre
petalele moi şi rozalii. Am întins mâna ca să-l ating, dar era doar un desen.
Cât despre restul, mi-e greu să descriu cum am stat şi l-am privit, pentru că era un freamăt de
rachete şi fântâni, şi oameni, cu detalii şi culori atât de întortocheate, încât puteai auzi în surdină,
murmurul mulţimilor care îi locuiau trupul. Când carnea îi tresărea, gurile lor mici se deschideau,
ochişorii verzi-aurii clipeau, mânuţele roz gesticulau. Pajişti galbene, râuri albastre, munţi, stele, sori
şi planete, toate erau răspândite într-o Cale Lactee peste pieptul său. Oamenii înşişi erau grupaţi în
douăzeci sau mai multe grupuri de-a lungul braţelor lui, pe umeri, pe spate, pe încheieturi şi pe
abdomen. Îi găseai în păduri de păr, pândind printr-o constelaţie de pistrui sau holbându-se din
peşterile subţiorilor, cu ochi de diamant strălucitor. Fiecare părea absorbit de ce avea de făcut, fiecare
era un portret separat în galerie.
‒ Dar sunt minunate! am zis eu.
Cum să-i descriu Ilustraţiile? Dacă El Greco ar fi pictat în perioada lui de glorie miniaturi nu
mai mari decât palma, foarte detaliate, folosind toate culorile lui sulfuroase, cu elongaţia şi anatomia
caracteristice, probabil ar fi folosit corpul acestui bărbat pentru arta lui. Culorile ardeau în trei
dimensiuni. Erau ferestre ce dădeau spre realitatea incandescentă. Aici, adunate pe un singur zid, se
aflau cele mai rafinate imagini din univers. Omul era o galerie ambulantă de comori. Nu era opera
cuiva care făcea tatuaje ieftine, în trei culori, la bâlciuri, duhnind a whisky. Era capodopera unui geniu
în viaţă. Era vibrantă, limpede şi minunată.
‒ O, da, a spus Omul Ilustrat. Aşa sunt de mândru de Ilustraţiile mele că-mi vine să le dau foc.
Am încercat să le răzuiesc cu şmirghelul, să le scot cu acid, cu un cuţit...
Soarele apunea. Luna se ridicase deja la est.
‒ Pentru că, vezi dumneata, a continuat Omul Ilustrat, desenele astea prezic viitorul.
N-am zis nimic.
‒ Toate bune cât timp soarele e sus pe cer. Aş putea lucra ziua la bâlci. Dar noaptea...
imaginile se mişcă. Se schimbă.
Probabil că am zâmbit.
‒ De când eşti Ilustrat?
‒ În 1900, când aveam douăzeci de ani şi lucram la un carnaval, mi-am rupt piciorul. Lucrul
ăsta m-a scos din circulaţie şi trebuia să fac ceva ca să nu-mi pierd numărul, aşa că m-am hotărât să
mă tatuez.
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‒ Dar cine te-a tatuat? Ce s-a întâmplat cu artistul?
‒ S-a întors în viitor. Vorbesc serios. Era o bătrână care trăia într-o căsuţă din mijlocul
Wisconsinului, pe aici pe undeva, nu departe de unde suntem acum. O vrăjitoare care părea că are
când o mie de ani, când douăzeci de ani, şi spunea că poate călători în timp. Am râs. Acum am mai
multă minte.
‒ Cum ai ajuns s-o cunoşti?
Mi-a povestit. Îi văzuse anunţul pe marginea drumului: „ILUSTRAŢII PE PIELE! O ilustraţie
în loc de un tatuaj! Artistic!” Aşa că stătuse treaz toată noaptea, în timp ce acele ei magice îl înţepau
fie ca nişte viespi, fie delicat, ca nişte albine. Dimineaţa arăta ca un om care căzuse într-o tiparniţă cu
douăzeci de culori şi fusese scuipat afară, strălucitor şi colorat.
‒ Am căutat-o vară de vară, timp de cincizeci de ani, a spus el, ridicându-şi mâinile. Când o să
dau de vrăjitoarea aia, o omor.
Soarele dispăruse. Străluceau primele stele, iar luna poleia întinderile de iarbă şi de grâu.
Imaginile Omului Ilustrat încă licăreau în semiîntuneric ca nişte cărbuni mici, ca nişte rubine şi
smaralde împrăştiate, în culorile lui Rouault şi Picasso, cu trupurile prelungi ale lui El Greco.
‒ Aşa că, atunci când imaginile mele se mişcă, sunt dat afară. Nu le place când văd lucruri
violente în Ilustraţiile mele. Fiecare desen e o scenetă. Dacă le priveşti, în câteva minute îţi spun o
poveste. În trei ore poţi vedea optsprezece sau douăzeci de poveşti puse în scenă pe corpul meu, poţi
auzi vocile personajelor şi poţi medita. Toate sunt aici, aşteaptă să fie privite. Şi există un loc special
pe corpul meu.
Şi-a dezvelit spatele.
‒ Vezi? Pe omoplatul drept nu se vede nimic special, e o harababură.
‒ Da.
‒ Când stau mai mult lângă cineva, locul ăla se întunecă şi se umple. Dacă sunt cu o femeie,
imaginea ei ajunge acolo, pe spate, într-o oră, şi-i arată toată viaţa: cum va trăi, cum va muri, cum va
arăta la şaizeci de ani. Şi dacă e un bărbat, o oră mai târziu am imaginea lui pe spate. Îl arată căzând de
pe o stâncă, sau murind călcat de tren. Şi iarăşi sunt dat afară.
În tot timpul cât vorbise, îşi trecuse mâinile peste Ilustraţii, ca şi cum le-ar fi îndreptat ramele
şi le-ar fi desprăfuit ‒ mişcările unui cunoscător, ale unui patron al artelor. Omul Ilustrat s-a întins pe
spate, lung şi masiv în lumina lunii. Era o noapte caldă. Nu adia nicio briză, iar aerul era irespirabil.
Ne-am scos amândoi cămăşile.
‒ Şi n-ai mai văzut-o niciodată pe bătrână?
‒ Niciodată.
‒ Şi crezi că venea din viitor?
‒ Altfel de unde să ştie poveştile pe care le-a pictat pe mine?
A închis ochii, obosit. Vocea îi suna din ce în ce mai stins.
‒ Uneori noaptea simt imaginile, ca pe nişte furnici care-mi umblă pe piele. Atunci ştiu că fac
ce trebuie să facă. Nici nu mă mai uit la ele. Vreau să mă odihnesc. Ai grijă, nu care cumva să te uiţi.
Întoarce-te pe partea cealaltă când dormi.
M-am culcat la câţiva metri de el. Nu părea violent, iar imaginile erau minunate. Dar
Ilustraţiile... Mi-am lăsat privirea.”
Traducere de Iulia Anania
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A. (2 puncte: 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect)
Scrie, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Omul ilustrat a apărut:
a. din munte
b. de la câmpie
c. din apă
d. de peste deal
2. Când a avut loc întâlnirea celor doi bărbați?
a. într-o seară târzie din septembrie
b. într-o după-amiază caldă de început de septembrie
c. într-o după-amiază rece de septembrie
d. într-o noapte de septembrie
3. Omul ilustrat avea:
a. o slujbă stabilă
b. spectacole în fiecare târgușor
c. multe perspective
d. desene pe corp
4. Ilustrațiile erau:
a. imagini de acasă
b. capodopera unui geniu
c. tatuaje ieftine
d. monocrome
B. (4 puncte: 0,5 puncte pentru fiecare idee plasată corect)
Stabilește ordinea logică și temporală a următoarelor idei ale textului, apoi notează pe foaia de
concurs doar cifrele corespunzătoare acestora, într-o casetă similară celei de mai jos:

1. Omul ilustrat urăște desenele.
2. Cei doi tovarăși se liniștesc.
3. Tatuajele sunt descrise în detaliu.
4. Artistul tatuajelor este o bătrână.
5. Omul ilustrat povestește de ce nu are o slujbă stabilă.
6. Desenele prezic viitorul.
7. Omul ilustrat își prezintă desenele.
8. Imaginile se mișcă.
C. (12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe)
Răspunde, pe foaia de concurs, prin enunțuri, la fiecare din următoarele cerințe:
1. Precizează motivul care l-a determinat pe Omul ilustrat să se tatueze.
2. Descrie, în cel mult 6 rânduri, artistul care l-a tatuat.
3. Menționează cauza pentru care Omul ilustrat era concediat.
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4. Prezintă, în cel mult 6 rânduri, semnificația următoarei secvențe: Erau ferestre ce dădeau spre realitatea
incandescentă. Aici, adunate pe un singur zid, se aflau cele mai rafinate imagini din univers. Omul era o
galerie ambulantă de comori.
D. (12 puncte)
La școală, împreună cu colegii tăi, participi la o dezbatere cu tema : Pro sau contra tatuaje.
Redactează un text de cel mult 30 de rânduri în care să-ți susții punctul de vedere în legătură cu
tema dezbaterii. În redactarea textului vei avea în vedere formularea a două argumente care să-ți susțină
punctul de vedere.
Subiectul al II-lea

20 de puncte
Arta tatto ‒ semnificație istorică și actuală pro și contra

Subiectul tatuajelor a rămas aproape peste tot în lume unul destul de controversat. Mulți sunt cei care
le îndrăgesc, şi le fac sau doar le admiră, dar la fel de mulți sunt şi cei care le blamează şi le asociază cu
diferite clase de oameni.
Trecând de prejudecați, tatuajele există din cele mai vechi timpuri în culturi precum cea egipteană
(încă din anul 2000 î.Hr.), japoneză (din anii 300 î.Hr.), chineză şi continuându-şi extinderea până în zilele
noastre când arta tatuajului nu se mai practică din motive specifice, ci doar ca o înfrumusețare sau modificare
corporală.
La egipteni, tatuajul era predominant la femei şi se efectua cu ocazia anumitor ritualuri. La japonezi
şi în alte culturi asiatice, desenele imprimate cu cerneală pe trupurile şi feţele bărbaților aveau rolul de a
îndepărta forțele răului şi spiritele obscure. Apoi tatuajul a devenit însemnul hoților, criminalilor, deținuților
şi chiar până în zilele noastre, în Japonia a avea un tatuaj e un stigmat ce te integrează în lumea interlopă a
mafiei şi a criminalilor.
Spre deosebire de lumea asiatică, în Anglia şi Rusia secolelor trecute, tatuajele aparțineau elitei.
Doar regii şi împărații beneficiau de arta scumpă a tatuajului, care nu le era accesibilă oamenilor de rând.
Cele două războaie au participat în mod considerabil la răspândirea tatuajelor mai ales printre soldați
şi marinari. „Saloane” de tatuat erau amplasate în porturi sau lângă bazele militare.
Momentul revoluționar care a permis oricui să își facă un tatuaj a fost cel al apariției pistolului
electric de tatuat. Din acel moment, barierele au căzut şi odată cu mișcarea hippie lumea a înțeles că tatuajele
nu aparțin doar răufăcătorilor, ci şi oamenilor obișnuiți.
Arta tatuajului a evoluat atât de mult încât emisiuni precum LA Ink sau Miami Ink ne dezvăluie
adevărate opere de artă imprimate pe piele, realizate cu o măiestrie absolută de către tineri talentați ce sunt
capabili să redea pe corp poze de revistă sau fotografii cu o precizie şi o exactitate impresionantă.
Cu o istorie atât de vastă, e un lucru cert că tatuajele nu vor dispărea din cultura pop şi de pe
trupurile celor care se dau în vânt după înfrumusețarea corpului cu desene ce au o simbolistică aparte pentru
ei.
Tatuajele nu mai reprezintă apanajul motocicliștilor sau al altor rebeli. Au devenit o modă, practicată
în special de tineri.
Feriți-vă, totuși, căci tușurile lor pot provoca mâncărimi ale pielii, infecții şi inflamații. De aceea,
înainte de a va hotărî să vă faceți un tatuaj, e bine să țineți seama de unele sfaturi, căci ce este mai important:
să fiți la modă sau să aveți un organism sănătos?
Dr. dermatolog Michi Shinohara de la University of Washington, (Seattle), citat de wort.lu atrage
atenţia: „Este foarte important ca doritorii de tatuaje să fie conștienți de potențialele riscuri, să le semnaleze
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atunci când ele apar, indiferent de natura lor, apoi să meargă la un dermatolog pentru un diagnostic adecvat
şi un tratament”.
Studii recente au arătat că un produs chimic prezent în tușuri, benzopirenul, cauzează cancere de
piele la animalele de laborator, precum şi melanoame.
De asemenea, dr. Shinohara subliniază că există numeroase necunoscute legate de tușurile noi
folosite la tatuare, cât şi de modalitatea de interacțiune cu pielea şi corpul în general. Chiar dacă reacțiile
alergice la pigmenții tatuați sunt cele mai frecvente probleme identificate, Michi Shinohara avertizează şi
asupra riscurilor de infecții bacteriene, sifilisului şi hepatitelor de tip B şi C, legate adesea de materiale
nesterilizate
(Arta tatoo, semnificație istorică și actuală, www.energetictgjiu.ro)
A. (8 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect)
Formulează răspunsuri pentru fiecare din următoarele cerințe, prin valorificarea textului citat:
1. Menționează două motive pentru care se tatuează oamenii din cele mai vechi timpuri.
2. Indică cel puțin două probleme identificate în urma tatuării corporale.
3. Identifică momentul care a revoluționat arta tatuajului.
4. Prezintă, într-un text de 6-8 rânduri, semnificația secvenței: De aceea, înainte de a va hotărî să vă faceți
un tatuaj, e bine să țineți seama de unele sfaturi, căci ce este mai important: să fiți la modă sau să aveți un
organism sănătos?
B. 12 puncte
Exprimă-ți părerea, într-un text de maxim 20 de rânduri, despre provocările lumii moderne legate de
frumusețea corporală. Vei avea în vedere și opinia în privința tatuajelor ca formă de mimetism sau declarație
de personalitate, ținând cont de faptul că în Occident această modă este în regres.
Subiectul al III-lea (câte 2 puncte pentru cerințele 1-3; 3 puncte pentru cerința 4)

10 puncte

Privește afișele de mai jos. Formulează răspunsuri pentru fiecare din următoarele cerințe,
raportându-te la imagini.
1. Precizează scopul pentru care a fost elaborat primul afiș.
2. Explică semnificația relației dintre tatuaj și simbol așa cum o vezi în cele două afișe.
3. Menționează două categorii profesionale diferite, vizate ca participante la Conferința Ioan Marchiș.
4. Prezintă, în cel mult 10 rânduri, relația care se stabilește la nivelul mesajului celor două imagini.
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