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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2013-2014 / ETAPA I – 27 noiembrie 2013
COMPER – COMUNICARE, CLASA a VI-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. Am fost de câteva ori în Retezat, la intervale lungi de timp, de fiecare dată cu sentimentul pe
care-l ai când te duci să descoperi o comoară. De data asta m-am pregătit, căutând pe internet să
văd dacă s-a mai schimbat ceva în privinţa căilor de acces sau a condiţiilor de la cabana Pietrele.
[...]
Ne-am cazat, ca şi altădată, într-una dintre căbănuţe. O încăpere cu paturi suprapuse, simplă
şi curată. Sigur, aveam saci de dormit cu noi, altfel... n-ar fi fost prea simplu. Noroc că sacii de
dormit sunt astăzi de mărimea unui termos şi atârnă mai puţin de un kilogram. Ne-am amintit cum
căram odată nişte adevărate plăpumi, başca un cort de vreo 8 kilograme, toporişcă, bidon cu apă,
ceaun, aragaz de voiaj... Apropo de echipamente, astăzi, turiştii de la noi seamănă cu cei din Alpi.
Vara duc în spate rucsacuri comode şi adecvate necesităţilor fiecăruia şi poartă haine speciale,
cumpărate de obicei de la marile reţele de magazine de sport. [...]
În prima zi am ajuns, chiar fără antrenamente prealabile, până la lacul Galeşu. În drum ne-am
abătut şi pe la romanticul Tău dintre Brazi. Parcă de la ultima vizită, printre brazii din jurul
lacului au mai crescut şi jnepeni. Întotdeauna, pe malul acelui lac aproape ireal, mi-am imaginat o
la fel de ireală cabană, în care să-ţi suspenzi o parte nedefinită din viaţă, în faţa unui televizor la
care să se transmită meciuri de fotbal. Evident, e un loc protejat din Parcul Naţional, în care până
şi instalarea unui cort e interzisă. De ce cabană şi televizor cu fotbal tocmai acolo? Nu ştiu.
(Andrei Manolescu, „Retezatul – după 20 de ani”, în Dilema veche)
B. — Cumpără-mi un pistol! insistă Porthos, bătând cu piciorul în tăblia patului şi toate muştele
din apropiere îl încurajară bâzâind.
Băiatul se încruntă. La început îl amuzase chiţăitul timid al şoarecelui, proaspăt absolvent al
şcolii primare din podeaua sufrageriei. [...]
— Ţi-am mai dat şi o curea cu ţinte, îi aminti el plictisit.
— Da, consimţi Porthos, dar mi-a luat-o Bonifaciu.
— Cine?
— Un şoarece repetent dintr-a IV-a, de lângă sobă. Ştii, s-au organizat în bande şi atacul se dă
noaptea, pe terenul de sport din pivniţă. Dacă nu-mi dai pistolul îl chem pe tata!
În acel moment se auziră nişte bătăi puternice în geam şi crengile prunului intrară pe jumătate
în odaie.
Băiatul se enervă. Oare şoarecele ăsta avea de gând să-i ridice pe toţi împotriva lui? Ieri
observase o oarecare ostilitate din partea vrăbiilor, care trecuseră pe lângă el fără să-l salute. Azi
se revoltă prunul, mâine Bonifaciu îl va pândi după uşă, punându-i piedică.
Totuşi spuse:
— Nu-ţi dau nimic! [...]
Mustăţile şoarecelui se zbârliră. Prunul încercă să intre de tot pe fereastră, dar Băiatul îl opri,
făcându-i semne disperate, căci zidul începea să se crape. Câteva găini, văzând îmbulzeala, rugară
crengile de mai sus să le urce şi pe ele pe pervaz.
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— Liniştiţi-vă odată! Cine v-a pus să veniţi aici? se adresă Băiatul supărat unor melci care se
târau tacticos pe mobile.
De fapt, era încântat că avea atâta popularitate şi, dregându-şi glasul, începu să le povestească marele său secret, pe care nu se mai putea stăpâni să-l ascundă. [...]
— M-am hotărât să vă iau cu mine în cea mai fantastică aventură! O să plecăm mâine seară,
cu ultimul tren de marfă!
— Unde? întrebară toţi cu răsuflarea tăiată.
— Nu ştiu. Principalul este s-o ştergem aşa, pe negândite, şi să descoperim ceva extraordinar.
(Monica Pillat, Corabia timpului)
C. Tăcere-i şi mergem cu faţa spre lună...
S-aud zurgălăii în noapte cum sună,
Merg spornic rotaşii şi-o clipă mă sperii,
Văzând pe de lături cum fug prăştierii
De umbra lor însăşi goniţi în buiastru...
Pe-alocurea drumul se face albastru
Când scapă subt dealuri şi luna s-ascunde,
Un miros de floare de cine ştie unde
Ne-ajunge pe cale şi-n urmă rămâne...
.....................................................................
(Dimitrie Anghel, Călătorii)
I. INIŢIERE
1.

Textul A se referă la o călătorie în munţii:
a. Retezat;
b. Galeşu;
c. Alpi;
d. Tău dintre Brazi.

2.

După cum rezultă din textul A, turiştii care ajung în Parcul Naţional:
a. pot instala corturi oriunde;
b. se pot caza în cabanele amenajate;
c. nu pot sta decât la hoteluri din apropierea zonelor protejate;
d. nu pot rămâne decât o noapte în perimetrul rezervaţiei.

3.

Înainte de a pleca în Retezat, autorul textului A caută informaţii:
a. în ghiduri turistice;
b. pe internet;
c. în volume de specialitate;
d. într-un pliant dedicat rezervaţiei naturale.

4.

O structură din textul B care se referă la călătorie este:
a. să văd dacă s-a mai schimbat ceva în privinţa căilor de acces sau a condiţiilor de la
cabana Pietrele;
b. mergem cu faţa spre lună;
c. O să plecăm mâine seară, cu ultimul tren de marfă;
d. turiştii de la noi seamănă cu cei din Alpi.

5.

Prima replică din textul B îi aparţine:
a. Băiatului;
c. lui Porthos;

b. lui Bonifaciu;
d. tatălui.
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6.

Personajul Bonifaciu, din textul B, este:
a. un şoricel repetent;
c. un melc;

b. un şoricel absolvent al şcolii primare;
d. o vrabie.

7.

În textul C, o structură care se referă la timp este:
b. De umbra lor însăşi goniţi;
a. Merg spornic rotaşii;
c. Un miros de floare de cine ştie unde;
d. S-aud zurgălăii în noapte cum sună.

8.

În textul C, se creează impresia de dinamism prin folosirea:
b. substantivelor;
a. verbelor;
c. adverbelor;
d. adjectivelor.

9.

Fac parte din câmpul lexical al călătoriei următoarele cuvinte din textele B şi C:
a. rucsac, voiaj;
b. tren, drum;
c. ne-am cazat, ne-am amintit;
d. vizită, voiaj.

10. Sunt asociate corect structurile extrase din fragmentele date cu sursa din care provin în varianta
de răspuns:
a. Pe-alocurea drumul se face albastru – textul A;
b. Principalul este s-o ştergem aşa, pe negândite... – textul C;
c. Ne-ajunge pe cale şi-n urmă rămâne – textul B;
d. De ce cabană şi televizor cu fotbal tocmai acolo? – textul A.
11. Fac parte din familia lexicală a cuvântului lung toate cuvintele din varianta de răspuns:
a. lungi, lungime, lunguieţ, lungire;
b. lungire, alunga, lunguţ, nelungit;
c. lungul, alungat, nealungit, alungi;
d. alungat, alungire, nealungire, lungime.
12. Se dă următoarea secvenţă din textul A: Ne-am cazat, ca şi altădată, într-una dintre căbănuţe.
O încăpere cu paturi suprapuse, simplă şi curată. Sigur, aveam saci de dormit cu noi, altfel...
n-ar fi fost prea simplu. Numărul cuvintelor formate prin mijloace interne de îmbogăţire a
vocabularului este:
a. trei;
b. patru;
c. cinci;
d. şase.
13. Se dă următoarea secvenţă din textul A: Întotdeauna, pe malul acelui lac aproape ireal,
mi-am imaginat o la fel de ireală cabană.... Cuvântul subliniat s-a format prin:
a. derivare;
b. compunere prin alăturare;
c. compunere prin subordonare;
d. conversiune.
14. Se dă următoarea secvenţă din textul B: se adresă Băiatul supărat unor melci care se târau
tacticos pe mobile. Cuvântul subliniat are altă valoare morfologică în varianta de răspuns:
a. Copilul şi-a supărat părinţii.
b. Răspundea mereu pe un ton supărat.
c. Supăratul copil a fost împăcat de mama sa.
d. Oameni supăraţi treceau prin faţa spectatorilor.
15. În textul B, rolurile de emiţător şi de receptor sunt îndeplinite de:
a. Porthos şi băiat;
b. băiat şi de Bonifaciu;
c. Porthos şi Bonifaciu;
d. Porthos şi melci.
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II. CONSOLIDARE
16. Sinonimul contextual potrivit pentru cuvântul subliniat în secvența: Întotdeauna, pe malul
acelui lac aproape ireal, mi-am imaginat o la fel de ireală cabană este:
a. straniu;
b. fantastic;
c. irealizabil;
d. bizar.
17. Un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvântului subliniat în secvenţa: În acel moment
se auziră nişte bătăi puternice în geam şi crengile prunului intrară pe jumătate în odaie.
apare în varianta de răspuns:
a. intense;
b. palide;
c. slabe;
d. grave.
18. În secvenţa: — Liniştiţi-vă odată! Cine v-a pus să veniţi aici? se adresă Băiatul supărat unor
melci care se târau tacticos pe mobile. figura de stil prin intermediul căreia sunt prezentaţi
melcii este:
a. comparaţia;
b. inversiunea;
c. epitetul;
d. enumeraţia.
19. În primele două versuri din textul C apar imagini artistice:
a. numai vizuale;
b. numai auditive;
c. vizuale şi auditive;
d. statice şi dinamice.
20. Sunt corect despărţite în silabe toate cuvintele din seria:
a. ruc-sa-curi, ta-cti-cos, ex-tra-or-di-nar, prăş-tie-rii;
b. ruc-sa-cu-ri, ta-cti-cos, ex-tra-or-di-nar, prăş-ti-e-rii;
c. ru-csa-curi, tac-ti-cos, ex-tra-or-di-nar, prăş-tie-rii;
d. ruc-sa-curi, tac-ti-cos, ex-tra-or-di-nar, prăş-ti-e-rii.
21. Numărul de sunete şi de litere din cuvântul mergem este corect indicat în varianta de răspuns:
a. şase litere, cinci sunete;
b. şase litere, patru sunete;
c. cinci litere, patru sunete;
d. şase litere, şase sunete.
22. Apar numai cuvinte cu diftong în varianta de răspuns:
a. comoară, bâzâind, şoarecelui, zurgălăii;
b. fiecare, tăblia, toate, alocurea;
c. comoară, toate, şoarecelui, alocurea;
d. căutând, sacii, piciorul, tăblia.
23. Numărul grupurilor de sunete – diftong, triftong şi hiat – din secvenţa: Tăcere-i şi mergem cu
faţa spre lună.../ S-aud zurgălăii în noapte cum sună,/ Merg spornic rotaşii şi-o clipă mă
sperii este corect indicat în varianta de răspuns:
a. diftong: 6, hiat: 2;
b. diftong: 5, triftong: 1, hiat: 2;
c. diftong: 6, triftong: 1, hiat: 1;
d. diftong: 4, hiat: 4.
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III. STANDARD
24. Modul şi timpul verbelor subliniate în următoarea secvenţă: — Cumpără-mi un pistol! insistă
Porthos, bătând cu piciorul în tăblia patului şi toate muştele din apropiere îl încurajară
bâzâind. sunt corect indicate în varianta de răspuns:
a. indicativ, prezent (primul verb), indicativ, perfect simplu (ultimele două verbe);
b. imperativ (primul verb), indicativ, perfect simplu (al doilea verb), indicativ,
mai-mult-ca-perfect (al treilea verb);
c. imperativ (primul verb), indicativ, perfect simplu (ultimele două verbe);
d. indicativ, prezent (primul verb), indicativ, mai-mult-ca-perfect (al doilea verb), indicativ,
perfect simplu (al treilea verb).
25. O propoziţie dezvoltată care face referire la excursia prezentată în textul A apare în varianta de
răspuns:
a. Am fost de câteva ori în Retezat, la intervale lungi de timp, de fiecare dată cu sentimentul
pe care-l ai când te duci să descoperi o comoară.
b. Ne-am cazat, ca şi altădată, într-una dintre căbănuţe.
c. Evident, e un loc protejat din Parcul Naţional, în care până şi instalarea unui cort e
interzisă.
d. Ne-am amintit cum căram odată nişte adevărate plăpumi.
26. În textul B, figura de stil pe baza căreia dialogul dintre băiat şi şoarece devine posibil este:
a. personificarea;
b. epitetul;
c. comparaţia;
d. repetiţia.
27. Un aspect al realităţii care îl inspiră pe autor în crearea lumii imaginare din textul B ar putea fi:
a. relaţiile dintre colegii de clasă;
b. capacitatea unor lucruri de a avea sentimente;
c. discuţia dintre un băiat şi un şoarece;
d. legătura dintre fiinţele necuvântătoare şi lucruri.
IV. EXCELENŢĂ
28. Textul A s-ar putea adresa unui cititor interesat de:
a. geografie;
b. excursiile în natură;
c. emisiunile de televiziune;
d. jocurile video.
29. Atmosfera creată de autor în textul C este:
a. misterioasă;
b. realistă;
c. agitată;
d. înfricoşătoare.
30. Următoarea afirmaţie este corectă:
a. Textul A este un fragment dintr-o operă literară.
b. În textele B şi C apar imagini artistice şi figuri de stil.
c. Modul dominant de expunere din textul C este dialogul.
d. Modul dominant de expunere din textul B este descrierea artistică.
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