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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA I – 15 ianuarie 2016
COMPER – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a V-a
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.
Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi bifează în grilă răspunsul corect la întrebările
propuse:
A. Dudul (Morus) sau agud, este un gen de 10–16 specii de foioase care cresc în regiunile
temperate sau subtropicale din Asia, Africa, Europa şi America de Nord, majoritatea speciilor fiind
originare din Asia.
Dudul poate ajunge la o înălțime de 15 m, cu tulpina dreaptă, gri, ramificată de la înălțime
mică, cu coroana rară. Frunzele de dud sunt subțiri, foarte diferite ca formă (ovale sau eliptice,
acute sau scurt acuminate), cu baza rotundă şi cu marginea neregulat serată; sunt divizate în 3-5
lobi inegali sau nedivizate, glabre, netede, puțin lucioase pe față şi scurt pubescente la nivelul
nervurilor, pe dos.
Dudul este o plantă dioică, de aceea pentru 5-6 exemplare de femele se plantează un mascul.
Există şi posibilitatea de a se altoi o creangă masculină pe o coroană feminină. Florile unisexuate,
cele mascule sunt cilindrice, iar cele femele - oblonge. Înfloreşte în luna mai. Planta rodeşte numai
de la vârsta de 7-9 ani. Fructul (duda) este compus din numeroase drupe false, mici, dispuse pe
axul inflorescenţei, care devine cărnos.
Din multele specii de dud, cele mai răspândite sunt dudul alb, originar din Japonia şi China şi
dudul negru, originar din Persia.
În Europa, dudul a fost introdus în secolul al XII-lea. În România, el creşte în stare sălbatică în
zonele de câmpie şi pe dealuri joase.
(Text preluat de pe site-ul https://ro.wikipedia.org/wiki/Dud)
acuminate = care se termină printr-un vârf lung și ascuțit;
pubescente = acoperite cu peri mici și fini, ca un puf;
dioică = care are florile mascule și femele pe indivizi deosebiți ai aceleiași specii;
oblonge = lunguiețe, alungite;
drupă = tip de fruct cu mezocarpul cărnos (și zemos) și cu endocarpul format dintr-un singur sâmbure.

B. Bunica nu stătea departe. Fetiţa avea de străbătut două străzi lungi, mărginite cu case
frumoase, şi un părculeţ cu câteva bănci vopsite în verde, aşezate lângă tufişuri cu frunze mici,
lucioase. [...]
Mama o trimitea adesea la bunica. Cu câte un pachet mic, cu câte un coşuleţ cu mere, cu
gheme de lână ... Dar, de fiecare dată, fetiţa se codea. Cu tot dorul de Bunica, fetiţa amâna cât
putea drumul, pentru că – zicea ea – pe drum se plictisea.
Mama o lăsă să spună asta de câteva ori, în timpul iernii. Apoi, într-o dimineaţă de primăvară,
după ce pregăti pentru bunica un coşuleţ cu bunătăţi, mama o luă în braţe pe fetiţă – împlinise de
curând şase ani – şi-i spuse, dându-i bretonul la o parte:
— Tu spui că te plictiseşti pe drum. Te plictiseşti pentru că nu te uiţi în jurul tău. Drumul e plin
de lucruri şi fiinţe minunate, care-ţi vorbesc, dacă ştii să le priveşti şi să asculţi ce-ţi spun! Uită-te
şi tu împrejur! Priveşte copacii, casele, fiinţele, florile. Opreşte-te o clipă în dreptul lor şi încearcă
să pricepi ce-ţi spun.
Fetiţa porni la drum. Mergând dreaptă, atentă unde calcă, dar şi – pentru prima dată – atentă
la ce o înconjura, fetiţa se pomeni că zice cu glas tare:
— Poftim! Mă uit în jurul meu şi nu văd nicio fiinţă, niciun lucru minunat.
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— Minunat sunt eu!
— Tuu?! Păi tu eşti doar un pom, zise fetiţa năucă, privind în sus, spre dudul-pui.
— Mda... Sunt doar un pom. Un pui de dud. De fapt, nu mai sunt chiar un pui... Am împlinit,
chiar ieri, cinci ani...
— Eu am şase, se făli fetiţa.
— Eşti mai mare ca mine, da’ eu sunt mai înalt... se făli, la rândul său, dudul-pui. Şi sunt
minunat pentru că sunt viu, pentru că sunt şi eu o fiinţă pe faţa pământului.
(Silvia Kerim, „...Mi se spune Fluu...”)
se făli = se mândri, se lăudă.

C. În grădină, cheia sol
deghizată-n melcişor
şi cu alţi melci pe cărare
fac concurs de alergare:
unul, Largo – „foarte rar”
pe o tufă de mărar:
altu-Andante – deci „la pas”,
mergând pe un brustur gras;
altu-Allegro – „repede”,
„vesel” – pe o lespede.
Melci, melci, cotobelci,
totu-n viaţă-i să încerci:
de-ţi măsori cu-n cântec paşii
nu te-ntrec nici iepuraşii.
(Grete Tartler, Concurs de melci)
STANDARD
1.

Numărul continentelor unde creşte dudul, conform informaţiilor prezentate în textul A, este:
a. unu;
b. doi;
c. trei;
d. patru.

2.

După cum rezultă din textul A, dudul negru este originar din:
a. Japonia;
b. China;
c. Persia;
d. România.

3.

Numărul anilor pe care îi are dudul-pui din textul B este:
a. patru;
b. cinci;
c. şase;
d. şapte.

4.

O plantă menţionată în textul C este:
a. dudul;
b. tufişurile;
c. mărul;

5.

d. mărarul.

O frază referitoare la motivul pentru care se plictiseşte fetiţa din textul B apare în varianta de
răspuns:
a. Drumul e plin de lucruri şi fiinţe minunate, care-ţi vorbesc, dacă ştii să le priveşti şi să
asculţi ce-ţi spun!
b. Priveşte copacii, casele, fiinţele, florile.
c. Te plictiseşti pentru că nu te uiţi în jurul tău.
d. Bunica nu stătea departe.

ComPer – Limba și literatura română, Etapa I – 2015-2016, Clasa a V-a

2

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

6.

Numărul cuvintelor formate prin derivare în secvenţa: Fetiţa avea de străbătut două străzi
lungi, mărginite cu case frumoase, şi un părculeţ cu câteva bănci vopsite în verde, aşezate
lângă tufişuri cu frunze mici, lucioase. este:
a. trei;
b. patru;
c. cinci;
d. șase.

7.

Sinonimul potrivit pentru sensul din text al cuvântului subliniat în secvenţa: totu-n viaţă-i
să încerci este:
a. a (se) strădui; b. a proba;
c. a gusta;
d. a îndura.

8.

Antonimul cuvântului subliniat în secvenţa: Dudul poate ajunge la o înălțime de 15 m, cu
tulpina dreaptă, gri, ramificată de la înălțime mică, cu coroana rară. este:
a. greşită;
b. întortocheată; c. neadevărată;
d. încovoiată.

9.

Cuvântul încearcă are:
a. 8 litere şi 8 sunete;
c. 8 litere şi 9 sunete;

b. 9 litere şi 8 sunete;
d. 8 litere şi 7 sunete.

10. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria:
a. fi-in-țe, plan-tea-ză, in-flo-res-cen-ţei, îm-pli-ni-se;
b. fii-nțe, plan-tea-ză, in-flor-es-cen-ţei, îm-pli-ni-se;
c. fi-in-țe, pla-ntea-ză, in-flo-res-cen-ţei, îm-pli-ni-se;
d. fiin-țe, plan-tea-ză, in-flo-res-cen-ţei, împ-li-ni-se.
11. Numărul grupurilor de sunete* care apar în secvenţa: Dudul (Morus) sau agud, este un gen de
10–16 specii de foioase care cresc în regiunile temperate sau subtropicale din Asia, Africa,
Europa şi America de Nord, majoritatea speciilor fiind originare din Asia. este corect indicat
în varianta de răspuns:
*
Vor fi luate în calcul toate grupurile de sunete, chiar dacă se repetă.
a. diftong: 5, triftong: 1, hiat: 6;
b. diftong: 5, hiat: 6;
c. diftong: 5, triftong: 1, hiat: 5;
d. diftong: 6, hiat: 5.
12. Numărul diftongilor din secvenţa: totu-n viaţă-i să încerci:/ de-ţi măsori cu-n cântec paşii/
nu te-ntrec nici iepuraşii. este:
*
Vor fi luate în calcul toate grupurile de sunete, chiar dacă se repetă.
a. trei;

b. patru;

c. cinci;

13. Prima replică din textul B îi aparţine:
a. mamei;
b. fetiţei;
c. bunicii;

d. șase.
d. copacului.

14. În secvenţa: Fetiţa avea de străbătut două străzi lungi, mărginite cu case frumoase, şi un
părculeţ cu câteva bănci vopsite în verde, aşezate lângă tufişuri cu frunze mici, lucioase. apar
următoarele figuri de stil:
a. enumeraţia, comparaţia;
b. enumeraţia, personificarea;
c. numai enumeraţia;
d. enumeraţia, epitetul.
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15. În secvenţa: — Mda... Sunt doar un pom. Un pui de dud. De fapt, nu mai sunt chiar un pui...
Am împlinit, chiar ieri, cinci ani... apare următoarea figură de stil:
a. epitetul;
b. comparaţia;
c. personificarea; d. enumeraţia.
16. În textul C, apar imagini artistice:
a. numai auditive;
c. statice şi vizuale;

b. vizuale şi auditive;
d. statice şi auditive.
EXCELENŢĂ

17. Folosind informaţiile din textul A, încercuieşte varianta de răspuns pe care o consideri corectă
în raport cu dudul prezentat în textul B:
a. încă nu poate da rod;
b. nu ar putea fi originar din China;
c. nu poate înflori primăvara;
d. nu are tulpina dreaptă.
18. Următoarea afirmaţie nu este corectă:
a. În textul B, realitatea se îmbină cu ficţiunea.
b. În textul A, apar numai aspecte ale realităţii.
c. În textul A, apar numai aspecte ale ficţiunii.
d. Textele B şi C sunt literare.
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