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CĂTRE 

             UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL OLT 

             În atenţia profesorilor de limba şi literatura română din judeţul Olt 

 
            Prin prezenta, vă aducem la cunostinţă faptul că, în data de  19.03.2022, începând cu ora 

10.00, se va desfăşura etapa județeană a Olimpiadei de limba şi literatura română, pentru clasele 

IX—XII, la Colegiul Național ,,Ion Minulescu” Slatina.  

           Etapa județeană a Olimpiadei de limba şi literatura română se organizează în conformitate 

cu: 

 Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului 

de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi 

extraşcolare, aprobate prin OMECTS  nr. 3035/10.01.2012, cu modificările şi completările 

ulterioare, introduse  prin OME  nr. 3123/09.02.2022 

 Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limba şi literatura română, 

clasele V-VIII, aprobat cu nr. 26116/ 01.03.2022.  

Olimpiada se adresează elevilor din ciclul liceal, capabili de performanțe școlare înalte, 

creativi şi cu un orizont cultural adecvat vârstei. Participarea la competiție este opțională 

și individual. 

 

Subiectul de la proba scrisă va conține două texte/fragmente de text literar şi/sau nonliterar 

- unul din literatura română și cel de-al doilea din literatura română/literatura universală şi 

trei itemi/sarcini de lucru, după cum urmează: 

, după cum urmează:  

SECȚIUNEA A. (Limba și literatura română- clasele IX-XII) 

1. - un item semiobiectiv de tip întrebare structurată, care vizează comprehensiunea și 

interpretarea textelor prin raportare la elemente de pragmatică a comunicării, la nivelurile 

4 textuale, la elemente de analiză tematică, structurală sau stilistică, punerea în context a 

textelor prin raportare la epocă sau la curente literare/culturale, argumentarea unei opinii 

referitoare la un aspect dintr-un text sau din ambele texte suport etc.;  

2. - un item subiectiv care vizează competența de redactare a diferitelor texte, de exemplu: 

articol, continuarea unui text, descriere, dezvoltarea unei elipse, dialog, drept la replică, 

eseu structurat, jurnal, justificarea unei opțiuni, narațiune, pledoarie, rescriere a textului-

suport prin adaptare la un alt interlocutor, alt context, altă perspectivă etc., rezumat, 

scrisoare, transpunere a textului suport într-un alt registru, într-o altă formă de discurs etc.;  

3. - un item subiectiv de tip eseu liber/nestructurat care vizează competenţa culturală a 

elevului (de exemplu: compararea viziunii despre lume, despre condiţia umană sau despre 

artă reflectate în texte literare, nonliterare sau în alte arte, identificarea unor conexiuni între 

literatura română şi cea universală etc.).  

Punctajul aferent fiecărui item al probei scrise este după cum urmează: 

     - item semi-obiectiv de tip întrebare structurată - 30 de puncte;  



  

     - item subiectiv care vizează competența de redactare a diferitelor texte - 35 de puncte;  

     - item subiectiv de tip eseu -35 de puncte. (3) Răspunsurile date nu vor avea titlu sau 

motto. 

             Utilizarea acestora va atrage după sine descalificarea concurentului. 

           Timpul de lucru pentru proba scrisă este de trei ore. 

           Punctajul maxim pentru proba scrisă este de 100 de puncte.     

           Evaluarea se realizează în conformitate cu prevederile din secţiunea 2, Desfășurarea 

probelor de evaluare din Metodologia-cadru. 

           La etapa județeană a Olimpiadei, în situaţia în care punctajele finale sunt egale, în vederea 

acordării unui singur premiu/clasă, prin decizie motivată, Comisia județeană aplică următoarele 

criterii de departajare, în ordinea de mai jos: 

           - punctajul obținut la itemul 2 de la proba scrisă;  

           - punctajul obținut la itemul 1 de la proba scrisă. 

           În vederea pregătirii acestei etape județene, vă rog să trimiteți pe adresa de e-mail 

colegiulionminulescu@yahoo.com, până joi, 17.03.2022, ora 14:00, tabelele cu elevii 

participanți și profesorii evaluatori (conform machetelor atașate), cât și prin fax la școala 

organizatoare (tel.fax: 0249/413081), sub semnătura directorului, din fiecare unitate de învățământ 

şi să vă asiguraţi că machetele au ajuns la destinatari. Dacă nu primiţi confirmare pe e-mail, vă 

rugăm să retrimiteţi lista sau să contactaţi responsabilii de zonă. 

            Vă rugăm să întocmţi listele cu simţ de răspundere, să nu reveniţi asupra lor şi să nu 

trimiteţi alţi elevi decât cei înscrişi pe tabele. Norma de reprezentare este de maximum  3 elevi*nr. 

de clase/ nivel.      

           Accesul elevilor în săli se va face în intervalul 9.00- 9.45. Elevii se vor legitima cu o copie 

după certificatul de naştere/carnet de elev avizat pentru anul şcolar în curs/carte de identitate. 

           Profesorii care au elevi în concurs, vor participa obligatoriu la evaluarea lucrărilor, cu 

excepţia celor care au elevi participanţi la toate clasele. Toţi profesorii evaluatori vor fi prezenţi 

la şcoala organizatoare, sâmbătă, 19.03.2022, la ora 14.00. 

                                                

   

                                            Inspector școlar pentru limba și literatura română, 

                                                                Mihaela TORBĂ 

 


