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OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ
Etapa judeţeană, 5 decembrie 2015
Nivelul 1 – clasele a V-a şi a VI-a
Înainte de a răspunde la cerinţele formulate, citeşte cu atenţie 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.
 Textul care depăşeşte limita maximă de rânduri, în cazul în care aceasta este precizată, nu va fi
luat în considerare.
 Timpul de lucru este de 3 ore.
Citeşte cu atenţie fiecare text de la cele trei subiecte, apoi cerinţele şi răspunde cât mai bine posibil.

SUBIECTUL I

30 de puncte
HARRY POTER ŞI PIATRA FILOZOFALĂ
de J.K. Rowling
(fragment)

„Domnul şi doamna Dursley, de pe Aleea Boschetelor, numărul 4, erau foarte mândri că erau complet normali,
slavă Domnului! Erau ultimii oameni de la care te-ai fi aşteptat să fie amestecaţi în ceva straniu sau misterios, fiindcă,
pur şi simplu, nu credeau în astfel de aiureli!
Domnul Dursley era directorul unei firme, numite Grunnings, care făcea burghie. Era un bărbat înalt, mătăhălos,
aproape fără gât, dar avea o mustaţă foarte bogată. Doamna Dursley era blondă, foarte slabă, şi avea un gât, cam de
două ori lungimea normală, ceea ce îi era de mare folos, deoarece îşi petrecea majoritatea timpului uitându-se peste
gard, în curţile vecinilor, iscodind tot ce se putea. Cei doi aveau un fiu, pe nume Dudley, care era cel mai reuşit copil din
lume (după părerea lor).
Familia Dursley avea tot ce şi-ar fi putut dori, dar mai avea şi un secret, pe care nu voiau în ruptul capului să-l
descopere cineva! Le era insuportabil chiar şi gândul că cineva ar fi putut afla vreodată despre familia Potter. Doamna
Potter era sora doamnei Dursley, dar nu se mai văzuseră de câţiva ani buni. De fapt, doamna Dursley pretindea chiar că
nu are nicio soră, deoarece doamna Potter şi dragul ei soţ bun-de-nimic erau complet opuşi felului ei de a fi. Familia
Dursley se cutremura numai la gândul că vecinii lor le-ar fi putut vedea vreodată rudele. Familia Potter avea şi ea un fiu,
dar domnul şi doamna Dursley nu-l văzuseră niciodată şi nici nu doreau aşa ceva. Copilul era alt motiv care îi ţinea la
distanţă. Cum să se joace micul lor Dudley cu un astfel de copil?!?
Când domnul şi doamna Dursley se treziră în acea zi de marţi, mohorâtă şi tristă, în care începe povestea noastră,
în afară de cerul întunecat, nimic nu prevestea lucrurile stranii şi misterioase care urmau să se petreacă în întreaga ţară.
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Domnul Dursley fredona ceva, în timp ce îşi lua din şifonier cea mai anostă cravată, bună pentru o zi de muncă, desigur!
Doamna Dursley trăncănea veselă, în timp ce se străduia să-l potolească pe micuţul Dudley, care nu mai contenea cu
ţipetele. Niciunul nu observă bufniţa mare şi pământie, care zbura prin faţa ferestrei.
La opt şi jumătate fix, domnul Dursley îşi luă servieta, o ciupi uşor de obraz pe doamna Dursley şi încercă să-l
sărute pe Dudley, dar rată momentul, fiindcă pe băiat îl apucară năbădăile şi începu să împroaşte peste tot cu lapte şi
biscuiţi.
- Mare zvăpăiat! zâmbi domnul Dursley şi ieşi din casă. Se urcă în maşină şi plecă.
La colţul străzii, observă primul semn ciudat: un motan care studia o hartă! Preţ de o secundă nu îşi dădu seama
de grozăvia situaţiei, apoi, întoarse brusc capul, să vadă dacă nu se înşelase. Da, era un motan vărgat, dar nici urmă de
hartă! Cum de se gândise, măcar, la aşa ceva? Probabil că lumina îi jucase o festă. Domnul Dursley clipi şi se uită fix la
motan. Acesta îi întoarse privirea. În timp ce mergea mai departe, domnul Dursley continua să privească motanul prin
oglinda retrovizoare. Acum, jivina citea numele străzii, adică se uita la plăcuţa străzii. Cine a mai văzut pisică, care să
citească plăcuţele străzilor sau să se orienteze pe hărţi?!? Domnul Dursley ridică din umeri şi alungă din minte imaginea
motanului. Tot drumul nu se mai gândi decât cum să obţină în ziua aceea o comandă cât mai mare de burghie.
Dar, la marginea oraşului, imaginea burghielor fu alungată din mintea lui de altceva straniu. Cum de-abia se mişca,
încet ca melcul, în aglomeraţia şoselei, nu putu să nu observe oamenii îmbrăcaţi cât se poate de ciudat, oameni cu
pelerine largi pe umeri. Nu putea să sufere oamenii îmbrăcaţi extravagant! Îşi închipui că era vreo altă modă stupidă.
Bătu nervos cu degetele pe volan, când ochii îi căzură pe un grup de astfel de... ciudaţi, ca să nu spună altfel! Şuşoteau
agitaţi între ei. Domnul Dursley observă cu stupoare că unii dintre ei nici măcar nu erau tineri. Cum puteau unii de vârsta
lui să poarte acele pelerine fistichii, de culoare verde-smarald?!? Ce tupeu pe ei! Apoi, îi trecu prin cap că oamenii aceia
strângeau probabil fonduri pentru cine ştie ce, de-aia erau îmbrăcaţi aşa bătător la ochi. Da, asta trebuia să fie! Traficul
se descongestionă şi, după puţin timp, domnul Dursley ajunse în parcarea firmei. Gândul lui era din nou la burghie.
În biroul său, la etajul nouă, domnul Dursley se aşeză cu spatele la fereastră. Dacă nu ar fi făcut acest lucru, cu
greu s-ar fi putut concentra în dimineaţa aceea la burghiele lui. Aşa că nu văzu bufniţele care zburau în plină zi, deşi,
ceilalţi oameni de pe stradă le văzură. Arătau cu degetul spre ele şi priveau cu gura căscată, în timp ce puzderie de
bufniţe treceau pe deasupra capetelor lor. Mulţi dintre ei nu văzuseră o bufniţă nici noaptea, darămite ziua! Domnul
Dursley habar n-avea de toate acestea! A urlat la subalterni, a dat telefoane importante şi a mai zbierat un pic. Asta
însemna că a fost într-o dispoziţie excelentă până la prânz, când s-a gândit să se mai dezmorţească puţin şi s-a sculat
de pe scaun să se ducă să-şi cumpere un covrig de la brutăria de vizavi. Uitase cu totul de oamenii în pelerine, când
văzu alt grup, chiar lângă brutărie. Nu-şi putea explica de ce, dar îi dădeau o senzaţie de nelinişte. Oamenii erau foarte
agitaţi, şuşoteau între ei şi nu aveau niciun fel de cutie în care să strângă vreo colectă. Intră în brutărie şi îşi luă o
gogoaşă, până la urmă. Când trecu pe lângă acei oameni ciudaţi, auzi câteva frânturi din conversaţia lor:
- Familia Potter... Da... Aşa am auzit...
- Da... Fiul lor, Harry...
Domnul Dursley încremeni locului. Îl năpădi groaza. Vru să le spună ceva acelor oameni, dar renunţă după ce se
gândi mai bine. Fugi până în biroul lui, îi spuse secretarei să nu fie deranjat şi puse mâna pe telefon. Aproape că
formase tot numărul, când se răzgândi şi lăsă receptorul jos. Căzu pe gânduri, mângâindu-şi mustaţa. Nu, nu... Era cât
se poate de stupid din partea lui... Potter era un nume destul de comun prin acele părţi, nu? Probabil că pe mulţi îi
chema Potter, iar despre Harry, ce să mai vorbim! Dacă se gândea mai bine, nici măcar nu era sigur că pe nepotul lui îl
chema Harry... Nu-l văzuse niciodată... Poate îl chema Harvey, cine ştie? Sau Harold... N-avea niciun rost s-o
neliniştească şi pe doamna Dursley! Întotdeauna se indispunea cumplit, când i se amintea despre sora ei. Şi avea şi de
ce, biata de ea! Dacă ar fi avut el o asemenea soră... Şi, totuşi, acei oameni cu pelerine...
Nu prea i-a mai stat capul la burghie în după-amiaza aceea, iar când părăsi clădirea, la ora cinci, era aşa de
îngrijorat, încât dădu peste cineva, din greşeală.
- Scuzaţi! mormăi el către omuleţul în care intrase şi care se clătină şi aproape îşi pierdu echilibrul.
Trecură câteva secunde bune până ce domnul Dursley îşi dădu seama că omul purta o pelerină violetă. Bărbatul
nu părea supărat deloc că fusese aproape trântit la pământ, ba, din contră, faţa i se destinse într-un zâmbet larg şi spuse
cu o voce, ca un chiţăit, care îi făcu pe toţi cei din apropiere să întoarcă miraţi capetele:
- N-ai de ce să te scuzi, dragă domnule, nimic nu mă poate indispune azi! Să ne bucurăm că am scăpat de ŞtimNoi-Cine! Chiar şi un Încuiat ca tine ar trebui să preamărească această zi deosebit de fericită!
Şi omul îl îmbrăţişă pe domnul Dursley şi se îndepărtă. Domnul Dursley rămase ţintuit locului, uimit peste măsură
că fusese îmbrăţişat de o persoană complet necunoscută. Era enervat şi fiindcă îl făcuse Încuiat, ce-o fi vrut să spună...
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Se urcă în maşină şi se grăbi spre casă, sperând că totul fusese numai în imaginaţia lui. Lucru ciudat să spere aşa ceva,
fiindcă nu era deloc de acord cu astfel de lucruri stupide, cum ar fi imaginaţia! De îndată ce intră pe aleea casei sale,
văzu ceva care nu avu darul să-l liniştească: motanul de dimineaţă! Acum, stătea aşezat pe gardul grădinii sale. Putea
să jure că era acelaşi, după semnele din jurul ochilor.
- Zât! şuieră domnul Dursley supărat.
Motanul nici nu se clinti din loc şi îi aruncă o privire rece. Era acesta, oare, comportamentul normal al unei pisici?
Domnul Dursley încercă să nu dea importanţă incidentului şi intră în casă. Nici acum nu credea că e cazul să-şi
îngrijoreze nevasta, aşa că n-avea de gând să amintească nimic din ce i se întâmplase.
Doamna Dursley avusese o zi plăcută, cât se poate de obişnuită. La masă, îi povesti soţului ei despre problemele
pe care le avea vecina cu fiica ei şi cum Dudley învăţase un nou cuvânt: „Nu!” Domnul Dursley încerca să se poarte cât
mai normal. După ce îl duse pe Dudley la culcare, coborî în sufragerie pentru a asculta ultimul buletin de ştiri al zilei:
Şi în final, o ştire stranie: au fost observate peste tot în oraş bufniţe cu un comportament cât se poate de ciudat!
Deşi bufniţele vânează noaptea, iar peste zi sunt văzute extrem de rar, de la răsăritul soarelui şi până acum, au fost
văzute sute de bufniţe, zburând în toate direcţiile! Oamenii de ştiinţă nu au găsit încă o explicaţie pentru această
schimbare de comportament!
Comentatorul făcu o pauză, apoi reluă:
Mare mister! Şi acum, Jim McGuffin, cu ştirile despre vreme! Ei, Jim, or să mai fie averse de... bufniţe în noaptea
asta?
Ei bine, Ted, începu meteorologul de serviciu, nu pot să prevăd aşa ceva, dar nu numai bufniţele s-au purtat ciudat
azi! Oameni din Kent, Yorkshire şi Dundee m-au informat că, în loc de ploile pe care le-am promis aseară, a plouat cu...
stele căzătoare! Poate că unii au serbat mai devreme Noaptea Artificiilor! Mai e, oameni buni! Săptămâna viitoare!
Oricum, vă promit o vreme umedă pentru la noapte!
Domnul Dursley rămase nemişcat în fotoliul său. Stele căzătoare peste Marea Britanie? Bufniţe ziua? Oameni
misterioşi cu pelerine extravagante? Şi acel zvon despre familia Potter...”
A. (4 puncte: 1 punct pentru fiecare răspuns corect)
Scrie, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Oamenii care purtau pelerine largi pe umeri:
a. cântau pe străzi;
b. vorbeau tare;
c. dansau;
d. vorbeau în şoaptă.
2. Prenumele comentatorului de ştiri este:
a. Harvey;
b. Ted;
c. Harold;
d. Jim.
3. Primul semn straniu observat de domnul Dursley este:
a. o bufniţă mare şi pământie care zbura prin faţa ferestrei casei sale;
b. un motan care stătea aşezat pe gardul grădinii sale;
c. un motan care studia o hartă;
d. un om care purta o pelerină violetă
4. Secvenţa care pune în evidenţă neliniştea domnului Dursley la auzul numelui familiei Potter este:
a. „Nu-şi putea explica de ce, dar îi dădeau o senzaţie de nelinişte”;
b. „Domnul Dursley încremeni locului. Îl năpădi groaza.”
c. „Bărbatul nu părea supărat deloc că fusese aproape trântit la pământ”;
d. „Domnul Dursley încercă să nu dea importanţă incidentului şi intră în casă”.
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B. (4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect)
Stabilește ordinea logică și temporală a următoarelor idei principale ale textului, apoi notează pe foaia de
concurs doar cifrele corespunzătoare acestora, într-o casetă similară celei de mai jos:

1. La brutăria din faţa firmei domnul Dursley întâlneşte nişte oameni foarte agitaţi.
2. Domnul Dursley ajunge în parcarea firmei Grunnings.
3. Tatăl îşi duce fiul la culcare.
4. Domnul Dursley meditează la cele întâmplate în timpul zilei.
5. Doamna Dursley îi povesteşte soţului despre problemele pe care le avea vecina cu fiica ei.
6. Omul cu pelerină violetă discută cu domnul Dursley..
7. Doamna Dursley încearcă să-şi liniştească fiul.
8. Domnul Dursley ascultă ultimul buletin de ştiri al zilei.
C. (12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerinţe)
Răspunde, pe foaia de concurs, la fiecare din următoarele cerinţe:
1. Selectează două structuri prin care este prezentată atmosfera zilei când au loc întâmplările povestite.
2. Transcrie două sintagme/grupuri de cuvinte care pun în evidenţă sentimentele omului care poartă pelerină
violetă.
3. Scrie enunţul care face referire la pregătirile domnului Dursley pentru o nouă zi de muncă.
4. Prezintă, în 3-4 rânduri, motivul pentru care domnul Dursley nu-i povesteşte nimic din cele întâmplate soţiei
sale.
D. (10 puncte)
Redactează un text de 15-20 de rânduri, în care să-ţi exprimi părerea despre reacţiile domnului Dursley cu
privire la întâmplările stranii petrecute în oraş, susţinând-o cu situații din text.

SUBIECTUL al II-lea

20 de puncte

Carcassonne
Jocul de bază
Un joc ingenios pentru 2-5 jucători cu vârsta mai mare de 8 ani
Oraşul Carcassonne din sudul Franţei este celebru pentru fortificaţiile sale romane şi medievale. Jucătorii îşi
încearcă norocul împreună cu supuşii lor pe drumurile şi câmpurile, în oraşele şi mănăstirile din jurul oraşului
Carcassonne. Dezvoltarea regiunii se află în mâinile lor, iar cheia succesului este folosirea ingenioasă a supuşilor ca
tâlhari de drumul mare, cavaleri, călugări şi ţărani.
Piese de joc
72 de cartonaşe cu teren (inclusiv un cartonaş de start cu verso închis la culoare). Cartonaşele conţin ilustraţii cu
porţiuni de drumuri, intersecţii, cartiere, mănăstiri şi fragmente de câmpuri.
40 de supuşi în 5 culori: galben, verde, roşu, albastru, negru
Fiecare supus poate fi folosit ca tâlhar de drumul mare, cavaler, călugăr sau ţăran. Câte un supus de fiecare
culoare se va folosi ca marcator de puncte.
1 tablă de punctaj.
Tabla de punctaj serveşte la ţinerea în evidenţă a punctelor.
1 regulament de joc
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Scopul jocului
Jucătorii aşază câte un cartonaş cu teren în fiecare tur. Astfel iau naştere drumuri, oraşe, mănăstiri şi câmpuri pe
care jucătorii îşi pot aşeza supuşii pentru a câştiga puncte. Deoarece se pot obţine puncte atât pe parcursul jocului, cât şi
la sfârşit, câştigătorul se va decide abia după evaluarea finală.
Pregătirea jocului
Cartonaşul de start se aşază cu faţa în sus în mijlocul mesei. Celelalte cartonaşe cu teren se aşază în mai multe
teancuri cu faţa în jos pe masă, astfel încât acestea să fie la îndemâna tuturor jucătorilor. Tabla cu punctaj se plasează
pe marginea mesei.
Fiecare jucător primeşte cei 8 supuşi de o culoare la alegere, din care unul se va folosi ca marcator de puncte şi
se aşază pe căsuţa „0” de pe tabla cu punctaj. Ceilalţi 7 supuşi rămân la jucător ca rezervă.
Cel mai tânăr jucător determină cine va începe jocul.
Desfăşurarea jocului
Jocul se desfăşoară în sensul acelor de ceasornic. Jucătorul care este la rând execută următoarele acţiuni
respectând ordinea acestora:
1. Jucătorul trebuie să tragă 1 cartonaş nou cu teren şi să îl plaseze.
2. Jucătorul poate să aşeze 1 supus din propria rezervă pe cartonaşul tocmai aşezat.
3. Dacă prin aşezarea cartonaşului respectiv s-a întregit un drum, un oraş sau o mănăstire, are loc o evaluare.
După aceea vine rândul jucătorului următor.
1. Aşezarea unui cartonaş cu teren
Ca primă acţiune, fiecare jucător trebuie să ia un cartonaş cu teren dintr-un teanc cu faţa în jos. Jucătorul arată
cartonaşul celorlalţi jucători (astfel încât aceştia să-l poată sfătui în legătură cu aşezarea acestuia) şi îl plasează pe
masă. La aşezarea cartonaşului, jucătorul trebuie să respecte următoarele reguli:
Cartonaşul cel nou trebuie să fie învecinat cel puţin într-o latură cu unu sau mai multe cartonaşe care se află deja
pe masă. Cartonaşele se pot plasa astfel încât să se atingă doar colţurile lor.
Toate porţiunile de drum şi câmp, toate cartierele de oraş trebuie continuate.
Dacă un cartonaş nu se poate aşeza astfel încât să se potrivească cu celelalte cartonaşe din jur (acest lucru se
întâmplă foarte rar), cartonaşul respectiv se scoate din joc şi jucătorul poate lua un cartonaş nou.
(text preluat de pe http://cutia.ro)
A. (10 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect)
Formulează, sub formă de enunțuri, răspunsuri la fiecare din următoarele cerințe:
1. Scrie cum poate fi folosit fiecare supus primit de un jucător la Carcassonne.
2. Precizează ordinea acţiunilor pe care o respectă primul jucător la Carcassonne.
3. Notează ce primeşte fiecare jucător la începutul jocului.
4. Menţionează o regulă de plasare a unui cartonaş de teren nou.
5. Care dintre regulile jocului Carcassonne ţi s-a părut mai interesantă? Motivează-ți alegerea într-un text de 4-5
rânduri.
B. (10 puncte)
Scrie un text de 10-12 rânduri, în care să-ți exprimi părerea despre rolul jocurilor în dezvoltarea spiritului
de echipă al copiilor.
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SUBIECTUL al III-lea________________________________________

10 puncte

Privește cu atenție afișul atașat de mai jos pentru a răspunde cerințelor:
1. Precizează scopul pentru care a fost elaborat afișul. (2p.)
2. Menționează cum poți obține mai multe informații despre acest eveniment. (2p.)
3. Notează a câta ediție urmează să aibă loc. (2p.)
4. Explică, într-un text de 10 rânduri, ce relație există între mesajul verbal și cel vizual de pe afiș. (4p.)
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