
 
 
 
 

Nota bene! Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 (trei) ore. Se acordă 
10 puncte din oficiu. Concurenții pot folosi dicţionarul grec – român (sau grec – o limbă modernă). 
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LIMBA GREACĂ VECHE 
Clasa a IX-a 

 

I. Traduceți următorul text în limba română:        (30 p.) 
 

Καὶ ὁ θρόνος τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ1 ἐστι, καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύουσιν αὐτῷ, καὶ 
ἔβλεπον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν ἐστι. Kαὶ νὺξ οὐκ ἔστι 
ἔτι, καὶ οὐκ ἔχουσιν χρείαν φωτὸς λύχνου καὶ φῶς ἡλίου, ὅτι2 κύριος ὁ θεὸς φωτίζει ἐπ' αὐτούς. […] 
Οὗτοι3 οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί [εἰσι], καὶ ὁ κύριος, ὁ θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν, 
ἀπέστελλε4 τὸν ἄγγελον αὐτοῦ. 

Noul Testament, Apocalipsa lui Ioan, 22, 3-6 (text adaptat) 
 

1) se subînțelege cuvântul „cetate”  2) ὅτι = „căci”  3) οὗτοι = „aceste”  4) v. ἀποστέλλω 
 

II. Rezolvați următoarele exerciții de gramatică, pe baza textului dat mai sus:    (30 p.) 
1. Analizaţi morfologic cele cinci cuvinte subliniate, precizând și formele lor de dicționar:  

λατρεύουσιν, ἔβλεπον, αὐτοῦ, πιστοί.         (10 p.)  
2. Identificați în text substantivele de declinarea a III-a și precizați la ce caz se află.  (10 p.) 
3. Treceți la plural secvența: ὁ θρόνος τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἐστι.    (5 p.) 
4. Schimbați numărul următoarelor cuvinte, fără să modificați celelalte categorii gramaticale:  

οἱ δοῦλοι, αὐτῷ, τῶν μετώπων, ἔστι, τῶν προφητῶν.      (5 p.) 
 

III. Priviți cu atenție imaginile de mai jos și răspundeți cerințelor aferente:    (30 p.) 
 

1                2            3            4     5 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Identificați ce zeu/zeiță din panteonul greco-roman se află în imagini, precizând atât numele 
său grecesc, cât și cel roman.         (10 p.) 

2. Precizați câte un element relevant din imagini, prin care ați putut identifica fiecare divinitate.  
            (10 p.) 

3. Menționați – fără a oferi detalii – câte un episod mitologic în care au fost implicați trei dintre 
zeii/zeițele din imagini, la alegere.         (6 p.) 

4. Dacă grecii din Antichitate ar fi avut telefoane inteligente, pentru ce aplicații ar fi folosit 
simbolurile de mai jos și cum s-ar fi numit fiecare aplicație?     (4 p.) 

       1                   2                   3                4 
    
  



 
 
 
 

Nota bene! Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 (trei) ore. Se acordă 
10 puncte din oficiu. Concurenții pot folosi dicţionarul grec – român (sau grec – o limbă modernă). 
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I. Traduceți următorul pasaj în limba română:        (40 p.) 

Un Heracles al galilor 
 

Τὸν Ἡρακλέα οἱ Κελτοὶ Ὄγμιον ὀνομάζουσι φωνῇ τῇ ἐπιχωρίῳ, τὸ δὲ εἶδος τοῦ θεοῦ πάνυ 
ἀλλόκοτον γράφουσι. Γέρων ἐστὶν αὐτοῖς ἐς τὸ ἔσχατον, ἀναφαλαντίας, πολιὸς ἀκριβῶς ὅσαι λοιπαὶ 
τῶν τριχῶν, ῥυσὸς τὸ δέρμα καὶ διακεκαυμένος1 ἐς τὸ μελάντατον2 οἷοί εἰσιν οἱ θαλαττουργοὶ 
γέροντες· […]. ἀλλὰ καὶ τοιοῦτος ὢν3 ἔχει ὅμως τὴν σκευὴν τὴν Ἡρακλέους· καὶ γὰρ τὴν διφθέραν 
ἐνῆπται4 τὴν τοῦ λέοντος καὶ τὸ ῥόπαλον ἔχει ἐν τῇ δεξιᾷ. 

 (Lucian, Hercules 1, 1-2) 
 
1) participiu perfect – vb. διακαίω 
2) superlativ de la adj. μέλας, μέλαινα, μέλαν (se subînțelege în traducere cuvântul „culoare”) 
3) ὤν (participiu prezent al vb. εἰμί) = „fiind” 
4) ἐνῆπται = „se îmbracă” 
 
II.  Analizaţi morfologic şi sintactic cele şase cuvinte subliniate, precizând și formele lor de bază: 
τὸν Ἡρακλέα, ἐπιχωρίῳ, γράφουσι, αὐτοῖς, τῶν τριχῶν, τοῦ λέοντος.     (30 p.) 
 
III.  Redactaţi o variantă de traducere în limba greacă veche a textului:    (20 p.)  
 

Sclavii regelui mânau boii înspre oraș, regele mergea în urmă și privea către sclavi. Toți ceilalți, 
auzind poruncile comandanților, au pornit spre Siracuza, spunând: „Cine va domni în această 
țară?” 
 
Lexic: 
sclav = ὁ δοῦλος 
a mâna = ἐλαύνω 
bou = ὁ βοῦς 
înspre = πρός (+ Ac.) 
oraș = ἡ πόλις 
a merge în urmă = διώκω 

către = πρός (+ Ac.) 
a privi = βλέπω 
celălalt = ἄλλος (adj.) 
a auzi = ἀκούω 
poruncă = ἡ ἐντολή 
comandant = ὁ στρατηγός 
a porni = βαδίζω 

spre = ἐπί (+ Ac.) 
Siracuza = αἱ Συρακοῦσαι 
a spune = λέγω 
cine = τίς 
a domni = βασιλεύω 
în = ἐν 
țară = ἡ χώρα

 
 



 
 
 
 

Nota bene! Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 (trei) ore. Se acordă 
10 puncte din oficiu. Concurenții pot folosi dicţionarul grec – român (sau grec – o limbă modernă). 
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OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE 
ETAPA JUDEŢEANĂ, 2 februarie 2020 

LIMBA GREACĂ VECHE 
Clasa a XI-a 

 
I. Traduceți fragmentul următor în limba română:    (50 p.) 

Sfârșitul lui Cyrus și devotamentul oamenilor săi 

Καὶ ἐνταῦθα μαχόμενοι καὶ βασιλεὺς καὶ Κῦρος καὶ οἱ ἀμφ᾽ αὐτοὺς ὑπὲρ ἑκατέρου, ὁπόσοι μὲν τῶν ἀμφὶ 
βασιλέα ἀπέθνῃσκον Κτησίας λέγει: […] Κῦρος δὲ αὐτός τε ἀπέθανε καὶ ὀκτὼ οἱ ἄριστοι τῶν περὶ αὐτὸν 
ἔκειντο ἐπ᾽ αὐτῷ. Ἀρταπάτης δ᾽ ὁ πιστότατος αὐτῷ τῶν σκηπτούχων θεράπων λέγεται, ἐπειδὴ πεπτωκότα εἶδε1 
Κῦρον, καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου περιπεσεῖν2 αὐτῷ. Καὶ οἱ μέν φασι3 βασιλέα κελεῦσαί τινα ἐπισφάξαι 
αὐτὸν Κύρῳ, οἱ δ᾽ ἑαυτὸν ἐπισφάξασθαι σπασάμενον τὸν ἀκινάκην: εἶχε γὰρ χρυσοῦν: καὶ στρεπτὸν δ᾽ ἐφόρει 
καὶ ψέλια καὶ τἆλλα ὥσπερ οἱ ἄριστοι Περσῶν: ἐτετίμητο γὰρ ὑπὸ Κύρου δι᾽ εὔνοιάν τε καὶ πιστότητα. 
 (Xenophon, Anabasis, I, 8) 

 

1) εἶδε – ind. aorist activ, III sg. (v. ὁράω)    2) περιπεσεῖν – inf. aorist (v. περιπίπτω)    3) φασι = „(ei) spun” 
 

II. Citiți cu atenție următoarele versuri homerice:       
 

‘δᾶερ ἐμεῖο κυνὸς κακομηχάνου ὀκρυοέσσης,      
ὥς μ᾽ ὄφελ᾽ ἤματι τῷ ὅτε με πρῶτον τέκε μήτηρ 
οἴχεσθαι προφέρουσα κακὴ ἀνέμοιο θύελλα 
εἰς ὄρος ἢ εἰς κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης, 
ἔνθά με κῦμ᾽ ἀπόερσε πάρος τάδε ἔργα γενέσθαι. 
αὐτὰρ ἐπεὶ τάδε γ᾽ ὧδε θεοὶ κακὰ τεκμήραντο, 
ἀνδρὸς ἔπειτ᾽ ὤφελλον ἀμείνονος εἶναι ἄκοιτις, 
ὃς ᾔδη νέμεσίν τε καὶ αἴσχεα πόλλ᾽ ἀνθρώπων.     
τούτῳ δ᾽ οὔτ᾽ ἂρ νῦν φρένες ἔμπεδοι οὔτ᾽ ἄρ᾽ ὀπίσσω 
ἔσσονται: τὼ καί μιν ἐπαυρήσεσθαι ὀΐω. 
ἀλλ᾽ ἄγε νῦν εἴσελθε καὶ ἕζεο τῷδ᾽ ἐπὶ δίφρῳ 
δᾶερ, ἐπεί σε μάλιστα πόνος φρένας ἀμφιβέβηκεν 
εἵνεκ᾽ ἐμεῖο κυνὸς καὶ Ἀλεξάνδρου ἕνεκ᾽ ἄτης, 
οἷσιν ἐπὶ Ζεὺς θῆκε κακὸν μόρον, ὡς καὶ ὀπίσσω 
ἀνθρώποισι πελώμεθ᾽ ἀοίδιμοι ἐσσομένοισι. 
 

            (Iliada, VI, 344-358) 

„Dragă cumnate al meu, dezmățata și neobrăzata, 
Bine era dacă-n ziua când scosu-m-a muma pe lume 
M-ar fi luat vijelia de vânturi cumplite-n văzduhuri 
Până-ntr-un munte ori până-n talazurile zbuciumate –  
Valul să mă fi luat, înainte de-a face-aste fapte! 
Dară, așa, mie zeii necazuri îmi chezășuiră: 
De-aș fi ajuns eu, măcar, lângă-un soț mai de vază alături, 
Care și hula s-o știe, și marea rușine-ntre oameni! 
Dară acesta, zău, nici chiar acum n-are mintea întreagă, 
Nici nu-i va fi vreodată: răsplata mă tem că-l așteaptă! 
Dar hai și intră-nlăuntru și șezi și pe scaunul acesta, 
Dragă cumnate, vai, toată povara pe tine căzut-a 
Din cauza mea, desfrânata, și-a negurii lui Alexandru, 
Cărora Zeus ne dete deasupra o soartă grozavă, 
Și-o să ajungem de cântec, de-a pururi, la cei ce-or să 
vină!” 

                                     (trad. Dan Slușanschi) 
 

Redactați o scurtă analiză literară a versurilor date, în aproximativ 400-500 de cuvinte, din 
perspectiva relației zei – oameni – destin. Veți avea în vedere:    (40 p.) 

a) identificarea celor trei personaje implicate în discurs (cumnata, cumnatul, soțul); 
b) precizarea contextului cuvântării; 
c) prezentarea modului în care sunt schițate portretele protagoniștilor pasajului, pe baza 

cuvintelor/conceptelor-cheie identificate; 
d) comentarea nuanțată a secvenței subliniate, cu accent pe raportul vinovăție – destin;  
e) semnificațiile repetițiilor lexicale (v. termenii îngroșați); 
f) interpretarea ultimului vers al fragmentului.  

  



 
 
 
 

Nota bene! Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 (trei) ore. Se acordă 
10 puncte din oficiu. Concurenții pot folosi dicţionarul grec – român (sau grec – o limbă modernă). 
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OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE 
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LIMBA GREACĂ VECHE 
Clasa a XII-a 

 

I. Traduceți fragmentul următor în limba română:                                           (50 p.) 

Χαιρεφῶντα γὰρ ἴστε που. οὗτος ἐμός τε ἑταῖρος ἦν ἐκ νέου καὶ ὑμῶν τῷ πλήθει ἑταῖρός 
τε καὶ συνέφυγε τὴν φυγὴν ταύτην καὶ μεθ᾽ ὑμῶν κατῆλθε. καὶ ἴστε δὴ οἷος ἦν Χαιρεφῶν, 
ὡς σφοδρὸς ἐφ᾽ ὅτι1 ὁρμήσειεν. καὶ δή ποτε καὶ εἰς Δελφοὺς ἐλθὼν ἐτόλμησε τοῦτο 
μαντεύσασθαι—καί, ὅπερ λέγω, μὴ θορυβεῖτε, ὦ ἄνδρες—ἤρετο γὰρ δὴ εἴ τις ἐμοῦ εἴη 
σοφώτερος. ἀνεῖλεν οὖν ἡ Πυθία μηδένα σοφώτερον εἶναι. καὶ τούτων πέρι ὁ ἀδελφὸς ὑμῖν 
αὐτοῦ οὑτοσὶ μαρτυρήσει, ἐπειδὴ ἐκεῖνος τετελεύτηκεν.   

(Platon, Apologia, 20 e-21 a) 
1) ὅτι = „ceea ce” 

II. Citiți pasajul următor:  

ἐγὼ ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀσπάζομαι μὲν καὶ φιλῶ, πείσομαι δὲ μᾶλλον τῷ θεῷ ἢ ὑμῖν, 
καὶ ἕωσπερ ἂν ἐμπνέω καὶ οἷός τε ὦ, οὐ μὴ παύσωμαι φιλοσοφῶν καὶ ὑμῖν 
παρακελευόμενός τε καὶ ἐνδεικνύμενος ὅτῳ ἂν ἀεὶ ἐντυγχάνω ὑμῶν, λέγων οἷάπερ εἴωθα, 
ὅτι ‘ὦ ἄριστε ἀνδρῶν, Ἀθηναῖος ὤν, πόλεως τῆς μεγίστης καὶ εὐδοκιμωτάτης εἰς σοφίαν 
καὶ ἰσχύν, χρημάτων μὲν οὐκ αἰσχύνῃ ἐπιμελούμενος ὅπως σοι ἔσται ὡς πλεῖστα, καὶ δόξης 
καὶ τιμῆς, φρονήσεως δὲ καὶ ἀληθείας καὶ τῆς ψυχῆς ὅπως ὡς βελτίστη ἔσται οὐκ ἐπιμελῇ 
οὐδὲ φροντίζεις;     (Platon, Apologia, 29 d) 

Socrate: „Cetățeni ai Atenei, îmi sunteți dragi și vă iubesc, însă mă voi supune Zeului mai 
degrabă decât vouă. Câtă vreme mai suflu și sunt în putere, nu voi înceta să filozofez, să 
sfătuiesc, să călăuzesc, pe oricine dintre voi mi-ar ieși în cale; și, întâlnindu-l, l-aș întâmpina 
ca de obicei cu aceste cuvinte: O, cel mai bun dintre oameni, tu ești atenian; ești cetățeanul 
celui mai mare stat, ale celui mai renumit în înțelepciune și putere. Nu-ți este rușine să te ocupi 
așa mult de averi, căutând să le tot sporești, iar pe de altă parte să nu te ocupi, nici să te 
îngrijești câtuși de puțin de numele, de cinstea, și de cugetul tău, de adevăr și de suflet, 
căutând cum să le faci mai desăvârșite?”   (trad. Cezar Papacostea)   
 

Redactați un eseu despre menirea cetățeanului și a filosofului în cetate, în viziunea lui 
Platon, valorificând textul dat. Veți avea în vedere:    (40 p.) 

a) prezentarea rolului jucat de Socrate în educarea cetățenilor; 
b) reliefarea datoriei cetățeanului atenian; 
c) identificarea și comentarea a cel puțin cinci cuvinte-cheie din textul grecesc; 

 

N. B. Pentru conținutul eseului se acordă 30 de puncte, iar pentru calitățile de redactare în 
limba română, 10 puncte. 
        


	1) εἶδε – ind. aorist activ, III sg. (v. ὁράω)    2) περιπεσεῖν – inf. aorist (v. περιπίπτω)    3) φασι = „(ei) spun”

