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OLIMPIADA  

UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURĂ 

pentru elevii din mediul rural 

Etapa judeţeană 

17 martie 2019 

Clasa a V-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 următoare, apoi scrie răspunsul la fiecare dintre cerinţele date. 

 

După fuga şi spaima din timpul nopţii, iată că pisica albastră Mira se trezeşte de dimineaţă 

într-o vizuină cu patru ochi. 

De fapt, nu vizuina are ochi: doi sunt ai unei pisici mari, roşioare, cu botul lunguieţ acoperit 

cu fire scurte de blană albă şi cu o coadă lungă, bogată. Iar, cu ceilalţi doi ochi, o priveşte o făptură 

mică şi strălucitoare, ce stă într-o colivie împletită din fire subţiri de lăstari de-un verde crud. 

⸺ Hmmm, s-a trezit, şopteşte pisica roşioară către fiinţa cea mică din colivie, ce pare să fie un 

fel de gâză. Lic, te rog să luminezi mai tare, fiindcă vreau să o văd mai bine pe musafira noastră. [...] 

Pisica albastră auzise că aici, în pădure, trăiesc tot felul de sălbăticiuni fioroase, dar ea îşi 

alungă acum orice teamă, căci pisica roşioară continuă să o privească prietenos, analizându-i 

îndeaproape făptura. 

⸺ Este un pui de pisică gri, spune apoi scurt roşioara către creatura luminoasă. 

Mira tresare nemulţumită la auzul acestor cuvinte: 

⸺ Eu sunt o pisică albastră, corectează ea vorbele de dinainte ale roşioarei, considerând că 

aceasta este probabil o sălbăticiune care nu distinge prea bine culorile. 

⸺ I-auzi, licuriciule Lic, se amuză roşioara, ea este o „pisică albastră”… Ei bine, poate că, 

dacă lumina ta ar cădea dintr-o altă parte, mai potrivită, ne-am convinge şi noi de acest aspect, 

mai adaugă ea poznaş.  

De fapt, roşioara se lămurise dintr-o privire cum stă treaba cu puiul acesta de pisică, 

deoarece îşi aminteşte că, la vremea când fusese pui, şi ea își imaginase că este o vulpe albă, precum 

mătuşa sa, Rona, care trăieşte departe-departe într-un tărâm al zăpezilor veşnice.  

Iar roşioara o priveşte acum pe Mira cu mult drag, gândind cât de frumoasă este copilăria, 

cea care ştie să ţeasă visurile. [...] 

⸺ Bine, să acceptăm culoarea aceasta, îi spune îngăduitor gazda, zâmbind complice către 

licuriciul Lic. Iar eu, pisică albastră, sunt vulpea Iva, se prezintă ea cu mândrie.  [...] 

⸺ Dar ce cauţi tu în pădure, pisică albastră? o întreabă apoi Lic cu glasul lui subţire. Voi 

pisicile locuiți în orășel și stați în case, ocrotite de oameni. 

⸺ Eu am venit în pădure, ca să-l caut pe Vrăjitor [...], mărturisește cu sinceritate Mira. 

Roxana Vornic, Pisica albastră și pădurea vrăjită 

    

1. Transcrie două cuvinte/structuri care se referă la spațiul desfășurării acțiunii.                 4p.  

2. Notează, pe foaia de concurs, litera în dreptul căreia se află varianta corectă de răspuns: 4p. 

[…] roşioara se lămurise dintr-o privire cum stă treaba cu puiul acesta de pisică, deoarece:                                                                                                                          

a) în pădure, trăiesc tot felul de sălbăticiuni fioroase; 

b) la vremea când fusese pui, şi ea își imaginase că este o vulpe albă; 

c) o priveşte o făptură mică şi strălucitoare. 

3. Ordonează enunţurile următoare, în ordinea apariţiei lor în fragment.                             4p.   

a) Voi pisicile locuiți în orășel și stați în case, ocrotite de oameni. 

b) stă într-o colivie împletită din fire subţiri de lăstari de-un verde crud.  

c) Mira tresare nemulţumită la auzul acestor cuvinte. 
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4. Explică, în 30 – 50 de cuvinte, scrierea cu literă mare a substantivului Vrăjitor din secvența: Eu 

am venit în pădure, ca să-l caut pe Vrăjitor.                                                                    4p.                                                                                 

5. Motivează, în 50 – 60 de cuvinte, de ce se amuză roşioara.                   4p.                                                                                                                                                                                                  

 

Partea a II – a (20 de puncte) 

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

Descriere fizică 

Pisica Albastru de Rusia are blana argintie, mătăsoasă și atât de densă încât stă ridicată pe 

corp. Poți, la propriu, să desenezi forme pe blana ei și modelul va rămâne acolo până când vei 

netezi blana. Pisica Albastru de Rusia are ochii verzi-smarald, fiind singura pisică cu această 

culoare a ochilor. Pernuțele de la picioare sunt de culoare mov, în timp ce la restul raselor de 

pisici sunt roz sau gri. 

Pisica Albastru de Rusia are încă o trăsătură unică: blana dublă îi dă un aspect extrem de luxos 

și chiar dacă e scurtă, necesită îngrijire pentru a o face să arate bine.  

 

Comportament și personalitate 

Pentru cei care sunt atrași de frumusețea fizică a pisicii Albastru de Rusia, găsesc dispoziția 

acestei modeste pisici la fel de interesantă. Este tăcută, curată, jucăușă și iubește compania 

familiei. În ciuda naturii timide, pisica Albastru de Rusia este devotată și iubitoare cu stăpânii. 

Este o pisică inteligentă, pentru că deschide uși și cunoaște multe trucuri. Este sensibilă la 

atmosfera din casă și pisica Albastru de Rusia va face pe clovnul pentru a liniști un copil care 

plânge sau te va mângâia pe față ca să-ți alunge singurătatea. Se înțelege bine cu copiii și alte 

animale de companie. 

Pisica Albastru de Rusia este o pisică blândă, binevoitoare, rezervată, chiar absentă, când sunt 

străini prin preajmă. Când este cu familia, este afectuoasă și jucăușă. Pisica Albastru de Rusia 

este o pisică activă, însă nu în modul enervant. Cel mai mult îi place să petreacă timp prinzând 

jucăria preferată sau să urmărească raze de lumină. 

Este o rasă care se distrează singură, însă prefera ca stăpânul său să fie implicat în joc. Când 

ești acasă, pisica Albastru de Rusia te va urmări peste tot, fiind o tovarășă discretă, însă mereu 

prezentă. Colțurile gurii ușor ridicate fac ca pisica Albastru de Rusia să pară mereu zâmbitoare. 

Acestei pisici îi place rutina și îi displace mediul schimbător, mai mult decât celorlalte pisici. 

Pisica Albastru de Rusia este politicoasă, tăcută și manierată. Este ușor s-o înveți să rămână în 

afara zonei de acțiune, spunând un simplu „Nu”, însă pisica Albastru de Rusia interpretează 

politețea în două sensuri și se poate simți jignită că ai făcut-o să pară prostuță. Poți să ai 

încredere că știe când râzi de ea și nu va uita prea curând acest lucru.  

 

Condiții de viață 

Pisica Albastru de Rusia este o pisică atât pentru interior, cât și pentru exterior, însă cele mai 

multe dintre exemplare se bucură să-și petreacă timpul în apartament. Poate rezista la 

temperaturi scăzute datorită stratului dublu de blană care protejează corpul.  

 

Prietenie cu omul 

Distrează-te cu noul animal de companie! Pisica Albastru de Rusia este una dintre cele mai 

bune rase de pisici pentru familia ta, pentru că este foarte iubitoare și afectuoasă. Pisica 

Albastru de Rusia arată foarte multă dragoste stăpânului și familiei sale. Este, însă, timidă și 

anti-socială cu străinii.  

Pisica Albastru de Rusia, www.zoo.ro         

 

1. Transcrie, din text, două secvențe care cuprind caracteristici fizice ale pisicii Albastru de 

Rusia.    4p. 

2. Precizează două caracteristici ale comportamentului pisicii față de stăpân și față de membrii 

familiei acestuia.           4p. 

http://www.zoo.ro/
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3. Scrie, pe foaia de concurs, litera în dreptul căreia se află informația corectă, privind detaliul fizic ce 

determină înfățișarea mereu zâmbitoare a pisicii, așa cum apare aceasta în textul dat: 4p. 

a) are ochii verzi-smarald; 

b) colțurile gurii sunt ușor ridicate;  

c) are blana argintie, mătăsoasă. 

4. Notează motivul pentru care pisica o face, uneori, pe clovnul .   4p. 

5. Explică, în 30 – 50 de cuvinte, modul în care pisica se comportă cu străinii.     4p. 

 

Partea a III-a (50 de puncte) 

1. Numește un element comun, de conținut, identificat în cele două texte.                            5p. 

2. Transcrie, din primul text, cinci substantive proprii.   5p. 

3. Alcătuiește un enunț cu un cuvânt care denumește o regiune geografică, identificat de tine în al 

doilea text.  5p. 

4. Explică, în 30 – 50 de cuvinte, semnificaţia secvenţei: De fapt, nu vizuina are ochi.              5p. 

5. Construiește un dialog, de 8 – 10 replici, dintre doi copii de vârsta ta care discută despre 

comportamentul pisicilor față de om.                                                                                   15p. 

6. Scrie o compunere narativă, de 100 – 150 de cuvinte, cu titlul Eu am venit în pădure, ca să-l caut 

pe Vrăjitor, în care să prezinți o întâmplare imaginară cu o pisică Albastru de Rusia, pe care tocmai 

ai primit-o în dar de ziua ta.                                                                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).  


