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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2012-2013 / ETAPA I – 5 decembrie 2012
COMPER – COMUNICARE, CLASA a V-a
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.
Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi bifează în grilă răspunsul corect la întrebările
propuse:
A. De ce să mănânci fructe? Pentru sănătatea ta, pentru că te ajută să te ferești de boli și îți
asigură necesarul zilnic de vitamine și minerale, pentru că sunt gustoase și te ajută în același timp
să îți menții o siluetă armonioasă. Alimentația reprezintă unul din cei mai importanți factori care
influențează sănătatea organismului uman. O alimentație corectă asigură funcționarea normală a
diferitelor organe, menține și sporește capacitatea la efort, în timp ce o alimentație incorectă duce la
scăderea rezistenței organismului, la apariția unor boli, la scurtarea vieții. Pentru desfășurarea
normală a activității zilnice și menținerea stării de sănătate, organismul are nevoie de o anumită
cantitate de energie și de factori nutritivi compleți – proteine, glucide, lipide, vitamine, săruri
minerale, apă. Aceștia sunt obținuți din alimente, fructele și legumele ocupând un loc de seamă ca
sursă naturală de glucide, săruri minerale alcalinizante, vitamine și apă. Legumele și fructele
consumate zilnic asigură o dietă echilibrată: conținutul de fibre vă conferă o senzație de sațietate,
vă vor reduce pofta de mâncare dar, în același timp, vă oferă necesarul de energie prin conținutul
lor bogat în fructoză.
(http://www. fructe.org/)
B. Nucii cu miros amar se-ntreabă de unde li s-a tras atâta mâhnire frunzelor şi, frământaţi de
gânduri, creierii închişi în nuci se zbârcesc mohorât. Frunzele viei prind culori aprinse şi se clatină
de beţie, că doar sunt mici, şi o boabă de poamă e damigeană de must pentru o frunză. Prin
văzduh, vara a semănat, în mersul ei, zboruri de păsări, ca să nu-şi piardă calea la întors. Dar
păsările s-au împrăştiat şi vara s-a rătăcit departe. Prin ierburi, prizăriţii greieri doinesc
tremurător bejania firavilor funigei, cosaşii cosesc zoriţi ţiuitul tăcerii; lăcustele, în salturi
sprintene, se joacă de-a stelele căzătoare; broscoi cocliţi îngână, bleg, croncănitul ciorilor de
zgură: Cra-craaa, cuac-cuac… Ţânţarii, aţâţaţi de frunzele roşii, le înţeapă, şi trupul toamnei
tremură înfrigurat. Castanul sălbatec, nătâng de felul lui, se bucură că-i doldora de fructe, dar se
ruşinează că-s zburlite fructele rotunde şi, mânios, le aruncă de pe el.
(Ionel Teodoreanu, Basmul toamnei)
C. Deschid cu teamă uşa cămării de-altădată
Cu cheia ruginie a raiului oprit,
Trezind în taina mare a poamelor, smerit,
Mireasma, şi răcoarea, şi umbra lor uitată.
Mă prinde amintirea în vânătul ei fum,
Prin care cresc pe poliţi şi rafturi, ca pe ruguri,
Arzând în umbră, piersici de jar, şi-albaştri struguri
Şi pere de-aur roşu cu flăcări de parfum.
Şovăitor ca robul, ce calcă o comoară
Din basmul cu o mie şi una de nopţi, mă-nchin:
ComPer – Comunicare, Etapa I, Clasa a V-a

1

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

Văd pepeni verzi – smaragde cu miezul de rubin –
Şi tămâioşii galbeni ca soarele de vară.
Se-aprind fantasmagoric caise şi gutui:
Trandafirii lampioane şi lămpi de aur verde...
Dar părăsind cămara ce minţile îmi pierde,
Tot rodul vrăjitoarei cu lacăt îl încui.
(Ion Pillat, Cămara de fructe)

I. INIŢIERE
1.

Textul A arată beneficiile:
a. practicării unui sport;
b. relaxării organismului;
c. conviețuirii armonioase cu natura; d. dietei echilibrate.

2.

Unul dintre factorii care influențează sănătatea omului este:
a. clima;
b. umiditatea aerului;
c. alimentația;
d. numărul de zile lucrate.

3.

Silueta armonioasă este urmare a:
a. consumului de fructe;
c. consumului nervos;

b. consumului de apă;
d. consumului de alimente grase.

4.

Articolul de la punctul A recomandă ca legumele și fructele să fie consumate:
a. lunar;
b. săptămânal;
c. zilnic;
d. la fiecare masă.

5.

În structura sursă naturală de glucide, săruri minerale alcalinizante, vitamine și apă apare:
a. o repetiție;
b. o enumerație;
c. un epitet;
d. o comparație.

6.

Textul B prezintă:
a. venirea primăverii;
c. un aspect al verii;

b. sosirea toamnei;
d. o zi de iarnă.

7.

Conform textului B, dorința verii este:
a. să stăpânească veșnic aceste plaiuri; b. să nu mai revină vreodată;
c. să fie singura fiică a anului;
d. să nu piardă calea la întors.

8.

Castanul este nemulțumit de faptul că:
a. a venit toamna;
b. a plecat vara;
c. fructele lui sunt zburlite;
d. nucile sunt mai apreciate.

9.

Boabele de strugure adăpostesc:
a. mustul;
c. semințele;

b. povestea toamnei;
d. căldura soarelui.
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10. În cuvântul ierburi există:
a. 3 consoane, 3 vocale și o semivocală;
b. 3 consoane, 2 vocale și 2 semivocale;
c. 3 consoane, o vocală și 3 semivocale;
d. 2 consoane, 2 vocale și 3 semivocale.
11. Adjectivul tămâioşii s-a format prin derivare de la cuvântul de bază:
a. (a) tămâia;
b. tămâie;
c. tămâios;
d. tămâiosul.
12. În textul C, pepenii sunt asemănați cu:
a. diamantele;
b. mingile;
c. iarba;
d. smaraldele.
13. Fac parte din același câmp lexical toate cuvintele din seria:
a. castanii, cosașii, țânțarii, lăcustele; b. cosașii, țânțarii, ciorile, via;
c. nucii, via, castanii, broscoi;
d. greieri, lăcustele, cosașii, țânțari.
14. În structura nucii cu miros amar există:
a. un epitet;
b. o personificare;
c. o comparație;
d. o repetiție.
15. În enunțul din textul C: Frunzele viei prind culori aprinse, verbul este la:
a. modul indicativ, timpul prezent; b. modul indicativ, timpul
c. modul indicativ, timpul perfect
imperfect;
simplu;
d. modul gerunziu.
II. CONSOLIDARE
16. Există diftong în fiecare cuvânt din seria:
a. sănătatea, alimentație, aceștia;
b. desfășurarea, sațietate, seamă;
c. gustoase, energie, apariția;
d. menții, armonioasă, scăderea.
17. În ultimul enunț al textului A există:
a. 17 cuvinte monosilabice;
b. 16 cuvinte monosilabice;
c. 15 cuvinte monosilabice;
d. 14 cuvinte monosilabice.
18. Termenul nutritivi (factori nutritivi) este un:
a. cuvânt vechi;
b. cuvânt popular;
c. cuvânt folosit doar în anumite
d. termen științific.
regiuni;
19. Din familia lexicală a cuvântului loc fac parte și termenii:
a. locomotivă, înlocuitor, localitate; b. locuință, locușor, locotenent;
c. local, localnic, locuibil;
d. post, scaun, teritoriu.
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20. Apar doar forme ale verbului reprezintă în seria:
a. reprezentare, reprezentând, va reprezenta;
b. reprezentase, reprezentant, am reprezentat;
c. o să reprezinte, reprezenta, reprezentând;
d. reprezentaserăți, reprezentanță, de reprezentat.
21. Sunt despărțite corect cuvintele din seria:
a. mâ-hni-re, văz-duh, dep-ar-te, sprin-te-ne;
b. mâh-ni-re, văz-duh, de-par-te, sprin-te-ne;
c. mâ-hni-re, văz-duh, de-par-te, sprin-te-ne;
d. mâh-ni-re, vă-zduh, de-par-te, sprin-te-ne.
22. Sinonimul contextual al cuvântului firavi (firavilor funigei) este:
a. subțiri;
b. mici;
c. plăpânzi;
d. bolnăvicioși.
23. Conform textului C, când deschide ușa cămării, eul liric resimte:
a. bucurie;
b. teamă;
c. tristețe;
d. foame.

III. STANDARD

24. Textul C este:
a. narativ, prin prezența naratorului;
b. narativ, prin prezența personajelor și a acțiunii;
c. descriptiv, prin prezentarea cămării de fructe;
d. descriptiv, prin prezentarea unui peisaj de toamnă.
25. Structura piersici de jar reprezintă o imagine artistică:
a. tactilă;
b. auditivă;
c. olfactivă;
d. vizuală.
26. Versul Trandafirii lampioane şi lămpi de aur verde conține:
a. 15 vocale;
b. 16 vocale;
c. 17 vocale;
d. 18 vocale.
27. Sinonimul cuvântului smerit este:
a. orgolios;
c. grăbit;

b. umil;
d. temător.
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IV. EXCELENŢĂ
28. Textul lui Ion Pillat vorbește despre:
a. trecerea timpului și dorul de copilărie;
b. natură, în general;
c. cămara bunicii;
d. culesul fructelor.
29. În ultima strofă a textului C există:
a. două verbe cu funcția sintactică de predicat verbal;
b. trei verbe cu funcția sintactică de predicat verbal;
c. patru verbe cu funcția sintactică de predicat verbal;
d. cinci verbe cu funcția sintactică de predicat verbal.
30. Alege afirmația corectă:
a. Cele trei texte au o temă comună: fructele.
b. Textele date sunt literare prin faptul că stârnesc și transmit sentimente.
c. Textele A, B, C sunt nonliterare prin faptul că transmit informații concrete, verificabile.
d. Textele A și C sunt literare prin faptul că stârnesc și transmit sentimente.
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