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OLIMPIADA  

UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURĂ 

pentru elevii din mediul rural 

Etapa judeţeană 

17 martie 2019 

Clasa a VII-a  

 

Timpul de lucru: 2 ore. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Partea I (20 de puncte) 

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi scrie răspunsul la fiecare dintre cerinţele date. 
 

Grădina este plină de taina fericirii 

Și nu e fir de iarbă de-alt fir neîndrăgostit; 

E mai, când nu e frunză să n-aibă al iubirii 

Fior nedeslușit. 

 

Micsandra spre rozetă se pleacă fermecată,  

Garoafa râde-n soare cu roșul ei mănunchi,  

Iar vița se ridică pe măr, amorezată 

De verdele său trunchi. […] 

 

Din totul se înalță un cântec către soare 

De dragoste nespusă, de dulci îmbrățișări,  

O falnică poemă de strofe arzătoare,  

De tainice oftări. 

 

Ascultă: e grădina întreagă, ce unește 

Simțirea ei suavă cu cântecul din noi,  

Și cerul din adâncu-i de aur ne privește 

Zâmbindu-ne prin foi. 

Alexandru Macedonski, Între frunze 

 

1. Transcrie, din text, două personificări.                                                                                  4p. 

2. Notează, pe foaia de concurs, litera în dreptul căreia se află varianta corectă a tuturor cuvintelor 

din șirul:   4p. 

a) fericirei, înalță, înbrățișări, soare; 

b) fericirii, înnalță, îmbrățișări, soare; 

c) fericirii, înalță, îmbrățișări, soare; 

d) fericirii, înnalță, îmbrățișări, suare. 

3. Aranjează secvențele următoare în ordinea apariției lor în text:                                            4p. 

a) simțirea ei suavă; 

b) taina fericirii; 

c) o falnică poem; 

d) cu roșul ei mănunchi. 

4. Explică, în 70 – 100 de cuvinte, semnificația enunțului: Şi nu e fir de iarbă de-alt fir 

neîndrăgostit.     4p. 

5. Descrie, în 100 – 200 de cuvinte, floarea pe care tu o consideri cea mai frumoasă.               4p.                                                                   
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Partea a II – a (20 de puncte) 

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi scrie răspunsul la fiecare dintre cerinţele date. 

 Celebre, delicate și deseori înflorind  prin grădini fără să știi că te bucuri de frumusețea unor 

anemone, aceste flori aparțin de familia Ranunculaceea, gen de plante care cuprinde aproximativ 120 

de specii de flori. Numite și floarea Paștelui, pentru că nu înfloresc niciodată mai devreme de 15 martie 

și nici după 10 mai (perioada limită în care cade Paștele), toate florile din specia anemone sunt 

originare din regiunile montane din jurul Mării Mediterane. Speciile de anemone se remarcă prin 

culorile lor foarte intense, de la roșu la albastru și galben viu. Botanistul John Gerarde, primul care a 

clasificat și a stabilit detalii despre anemone, în 1597, consemna faptul că petalele florilor roșii de 

anemone erau folosite pentru vopsirea ouălor de Paște. 

 Toate speciile de anemone sunt flori perene, au nevoie de un sol reavăn, bogat în humus, bine 

drenat și de locuri parțial umbrite. Rădăcina este un rizom, iar tulpina simplă, cu frunze pețiolate, se 

termină de obicei cu o singură floare. Specific anemonelor este discul auriu înconjurat de petale late. 

Plantarea se face toamna, iar rizomii trebuie rehidratați înainte. Florile nu cresc foarte înalte, în funcție 

de specie variind de la 10 la 30 de centimetri înălțime. Culorile variază foarte mult de la specie la specie, 

practic culoarea anemonelor variind de la alb la violet închis, de la roz la roșu intens. 

 Toate soiurile (cu mici și rare excepții) înfloresc primăvara, iar vara plantele intră în repaus 

vegetativ. Temperatura preferată este de 10 grade Celsius în timpul creșterii, iar la înflorire trebuie să 

fie de circa 14-15 grade Celsius. Excesul de căldură face să scadă numărul de flori. Semințele de 

anemone au vitalitatea foarte redusă și trebuie semănate imediat după recoltare. La maturare, fructul – 

care are forma de capsulă – plesnește și atunci semințele se pot aduna înainte de a fi împrăștiate de 

vânt. Udarea se face moderat, pe toată perioada de vegetație. Tuberculii se pot scoate din pământ după 

uscarea frunzelor, vara, sau se lasă în sol, fără a fi udați. Drenajul solului în acest caz este foarte 

necesar, pentru că rizomi putrezesc foarte ușor. Sunt zeci de legende în jurul acestor flori, dar 

remarcabilă este gingășia lor, care face ca toate soiurile de anemone să merite să fie cultivate în grădini. 

Deși rezistă puțină vreme, iar perioada de înflorire este scurtă, delicatele flori de anemone sunt o 

bucurie în plus pentru perioada sărbătorilor Pascale. 

www.casa-gradina.ro 

1. Precizează numele și specialitatea cercetătorului care a clasificat, pentru prima dată, anemonele.      4p. 

2. Prezintă motivul pentru care anemonele sunt numite și ,,florile Paștelui”.                  4p. 

3. Alege litera căreia îi corespunde afirmația corectă, având ca reper informațiile din textul dat:   

a) Florile cresc foarte înalte. 

b) Specific anemonelor este discul roșiatic înconjurat de petale mici și înguste. 

c) Semințele de anemone au vitalitatea foarte redusă. 

d) Plantarea (anemonelor) se face primăvara devreme.   4p. 

4. Explică, în 30 – 50 de cuvinte, semnificația enunțului: Toate speciile de anemone sunt flori perene. 4p.  

5. Descrie, în 90 – 120 de cuvinte, o grădină cu flori, în timpul primăverii.          4p. 

 

Partea a III – a (50 de puncte)  

1. Precizează o idee comună celor două texte.                                                                         5p. 

2. Transcrie, din textul de la Partea a II-a, un enunț care surprinde o trăsătură specifică anemonelor. 

 5p.  

3. Prezintă, în 40-60 de cuvinte, modul în care sunt folosite anemonele în vopsirea ouălor de Paște, 

așa cum reiese acest aspect din text.  5p.  

4. Menționează, într-un enunț, care este temperatura optimă înfloririi anemonelor.                 5p. 

5. Exprimă-ți opinia, într-un text de 150 – 250 de cuvinte, despre importanța florilor în viața omului, 

raportându-te la ambele texte.                  15p. 

6. Redactează o compunere narativă, de 200 – 250 de cuvinte, cu titlul Grădina și taina fericirii.   15p. 
 

Notă!  

În cazul cerințelor care solicită formularea răspunsurilor sub formă de enunț sau de text, se 

vor puncta conținutul și redactarea răspunsului (registrul de comunicare, stilul și vocabularul 

adecvate; coerența textului; respectarea normelor de ortografie și de punctuație).  


