
  

CONCURSUL JUDEȚEAN DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

„SORIN SIMION”  

14 aprilie 2018 

Clasa a VIII-a 

Toate subiectele sunt obligatorii.  

Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.  

Total: 100 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 Citește cu atenție următoarele texte și răspunde cerințelor formulate în sarcinile de lucru: 
 

A.  „Cobor pe câmp o dată cu-nnoptarea, 

 Sunt pretutindeni şi nu-s nicăieri, 

 Mă prinde pitulată nemişcarea; 

 Dar pier, cu glasul tare de mă ceri. 

 

 Mă sfâşie cocoşii, câinii mă latră, 

 La iaz mă joc cu luna plină-n stuf, 

 În jurul lămpii aţipesc pe vatră, 

 Şi satul doarme-n mine ca-ntr-un puf”.

(Ion Pillat – Tăcerea) 

 

B. „Tăcerea a fost privită întotdeauna ca o putere. Din cele mai îndepărtate timpuri, stăpânirea de sine a fost 

privită ca o virtute. Există însă puţine împrejurări în care această virtute se manifestă mai bine decât în tăcere. 

Din timpurile cele mai vechi găsim semne vădite de adorare aduse tăcerii. Multe din aceste semne au 

ajuns până la noi sub forma unor reprezentări mai mult sau mai puţin grosolane, care, cu toate, evocă gestul 

care consacră un mutism
*
 voluntar. Popoarele mai puţin civilizate păstrează chiar şi astăzi asemenea imagini, 

care, evocând zeii familiari, îmbracă forma religioasă primitivă a fetişismului
*
. Găsim astfel unele al căror 

atribut este fie al unor amulete, fie ale unor fetişi. Invariabil, asemenea imagini înfăţişează o femeie cioplită 

rudimentar dintr-o bucată de lemn: stă dreaptă, cu un deget la buze.  

La vechii Greci era celebrat Harpocrate, tânăr efeb
*
, de asemenea cu degetul pus pe buzele strânse. 

Divinitatea greacă, de origine egipteană, adoptată târziu, a fost apoi preluată şi de romani, spre a fi adorată ca 

zeiţă a liniştii, numită Tacita. La antici existau mituri care consacrau cultul tăcerii. O credinţă foarte răspândită 

cerea ca într-o anumită zi Cupidon să dăruiască un trandafir lui Harpocrate, drept răsplată că păstrase tăcerea 

asupra faptelor şi purtării mamei sale,Venus, şi pentru a-l stimula să tacă mai departe... Pe vremea aceea 

simbolul discreţiei era trandafirul. De aceea, la ospeţe, exista obiceiul să se aşeze pe masă un vas cu trandafiri, 

fiind o invitaţie pentru oaspeţi să nu lase să le scape cumva vreo taină sub înrâurirea libaţiilor
*
. Obiceiul a 

dispărut, amintirea lui a rămas însă sintetizată într-un proverb : „Să dezvălui vasul cu roze” a ajuns la unele 

popoare o expresie care arată, în urma unei curiozităţi indiscrete, destăinuirea unor lucruri care ar fi trebuit să 

rămână pururi ascunse.”               
                                                                                                 (B. Blanchard – Arta tăcerii) 
MUTÍSM s. n. Muțenie; p. ext. tăcere încăpățânată 

FETIȘISM sn 1 Cult al fetișurilor (1). 2 Religie tradițională a popoarelor din Africa, bazată pe o concepție 

animistă Și: animism. 3 (Fig) Venerație exagerată, lipsită de discernământ, față de o idee, de un principiu etc. 

 EFEB sm 1 Adolescent. 2 Tânăr de o frumusețe deosebită. 3 (În Grecia antică) Adolescent care făcea parte 

dintr-un colegiu (cu caracter militar). 

LIBÁȚIE, libații, s. f. (în practicile religioase din Antichitate) Act ritual care consta în gustarea și apoi vărsarea 

unei cupe de vin, lapte etc. ca omagiu adus divinității 

 

Subiectul  I - 10 puncte (2 puncte pentru fiecare răspuns corect) 

Scrie, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect: 

 

1. Următoarea afirmaţie este corectă: 

a) Personificarea apare în ambele texte. 

b) Ambele texte sunt literare. 

c) În al doilea text este amintită zeiţa liniştii, Tacita. 



  

 

     2.  Următoarea afirmaţie este corectă:  

  a) În cele două texte predomină dialogul. 

b) Autorul primului text este Ion Pillat. 

c) Venus a dăruit lui Cupidon un trandafir. 

  3.  În cuvântul nicăierea există: 

      a) un triftong 

      b) un diftong şi un hiat 

      c) doi diftongi 

4.  Sinonimul cuvântului nemişcarea este: 

   a) agitaţia 

   b) încremenirea 

   c) adierea 

5. Prima propoziţie subordonată din textul B este: 

  a) subiectivă;  b) circumstanţială de loc;   c) atributivă 

 

Subiectul  al II -lea – 50 de puncte (10x5=50) 

1. Identifică, din prima strofă a textului-suport A, două conversiuni diferite, explicând modul de 

formare             5 p 

 2.Transcrie fonetic cuvintele: exista, obiceiul.       5 p 

 3.Transcrie, dintre următoarele cuvinte, pe cele care conţin un diftong: greacă, invitaţie, tăcea, 

obiceiul .             5 p 

4.  Împarte în propoziții fraza următoare și scrie felul acestora: O credinţă  foarte  răspândită cerea ca 

într-o anumită zi Cupidon să dăruiască un trandafir lui Harpocrate      5 p 

 5. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din enunțul.  La iaz mă joc cu luna plină-n 

stuf.               5 p 

 6. Scrie genul literar în care se încadrează textul A şi susţine cu două argumente.    5 p 

7. Rescrie sintagme care formează două imagini artistice diferite. Precizează felul fiecăreia. 5  p 

 8. Precizează două trăsături ale textului B.        5 p 

 9. Scrie o definiţie proprie pentru TĂCERE.        5 p 

10 Comentează, în 30-50 de cuvinte, semnificația versului: Sunt pretutindeni şi nu-s nicăieri 5 p 

 

SUBIECTUL al III-lea – 15 p 

Scrie o compunere narativă, de 200-250 de cuvinte, în care să îţi imaginezi că într-o călătorie te-ai 

întâlnit cu tăcerea. Cum ai reuşit să începi un dialog cu ea? În redactarea compunerii, vei avea în vedere 

următoarele repere: 

 

             - prezentarea sugestivă a unor elemente ale cadrului spațio-temporal;    6 p 

 - exprimarea sentimentelor/prezentarea stărilor emoționale provocate de întâlnire;   6 p 

 - originalitatea reflecțiilor exprimate;         6 p 

 - respectarea limitei de spațiu.         2 p 
  

REDACTARE (pentru compunere – 10 puncte) 
 

unitatea compoziţiei – 1p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul – 1p.; coerenţa exprimării și a textului 

– 1p.; ortografie – 2p.; punctuaţia – 2p, aşezarea în pagină – 1p, respectarea numărului de cuvinte – 1p, 

lizibilitatea – 1p. 

 

 

 


