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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2012-2013 / ETAPA I – 5 decembrie 2012
COMPER – COMUNICARE, CLASA a VII-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. „Despre pădure se spune că este aurul sau tezaurul verde al pământului. Menirea protectoare
a pădurilor este foarte diversă. Două treimi din oxigenul planetei, consumat de industrie,
autovehicule, animale și microorganisme este furnizat atmosferei de arbori și arbuști. În același
timp, pădurea alcătuiește o fină «strecurătoare» naturală, reținând în coroanele copacilor
particule de praf, cenușă etc. De aceea, în multe locuri, se poartă o grijă deosebită păstrării și
chiar extinderii pădurilor. Ca și marea și câmpia, pădurea îl hrănește pe om, prin fructele ei,
ciupercile comestibile, stupăritul pastoral și vânat. Fondul forestier al României însumează 6,37
milioane de hectare, adică aproximativ un sfert din suprafața țării [...]. În proprietate privată se
află cam 336 de mii de hectare, restul aparținând statului.
Specialiștii spun că, în trecut, suprafețele împădurite au fost mult mai întinse decât cele de
astăzi. Unii cercetători afirmă chiar că pădurile ar fi ocupat, la un moment dat, trei sferturi din
teritoriul actual al României. Până și Bărăganul era cândva plin de păduri, defrișate fără milă spre
a face loc câmpiei și lanurilor sale. În vechime, pădurea Vlăsia se întindea de la Târgoviște până la
Giurgiu, de la Mostiștea până la Argeș!”
(Adrian Bucurescu, Pădurile – tărâm miraculos și hrănitor, www.romanialibera.ro)
B. Şi-mi era drag tare mai ales adâncul codrului aceluia, miezul lui cu piscuri pietroase. Acolo,
departe, în bolţile bătrâne, se cernea umbră ca de amurg şi rar câte-o floare de lumină se întindea,
vie, strălucită, pe covorul moale de o culoare gălbuie, dulce-stinsă. Paseri nu zburau, nici najungeau până acolo: le spăria întinsa singurătate. Pârâul Cerbului sărea pe trepte sure de stânci
şi împrăştia lacrimi de pietre scumpe pe muşchiul gros, verde-închis, al malurilor; tremura un zvon
moale, neîntrerupt; şi în zvonul lui, în singurătate, pe oglinda mişcătoare a undei, câteodată, dintrun tufiş ca dintr-o hrubă de întuneric, răsare, neclintită ca tăiată din lespede, o căprioară cenuşie,
într-o mişcare graţioasă de oprire.
(Mihail Sadoveanu, Opere, III)
C.

„O, rămâi, rămâi la mine,
Te iubesc atât de mult!
Ale tale doruri toate
Numai eu ştiu să le-ascult;
În al umbrei întuneric
Te asamăn unui prinţ,
Ce se uit-adânc în ape
Cu ochi negri şi cuminţi;
Şi prin vuietul de valuri,
Prin mişcarea naltei ierbi,
Eu te fac s-auzi în taină
Mersul cârdului de cerbi;
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Eu te văd răpit de farmec
Cum îngâni cu glas domol,
În a apei strălucire
Întinzând piciorul gol
Şi privind în luna plină
La văpaia de pe lacuri
Anii tăi se par ca clipe
Clipe dulci se par ca veacuri.”
Astfel zise lin pădurea
Bolţi asupră-mi clătinând;
Şuieram l-a ei chemare
Şi-am ieşit în câmp râzând.
Astăzi chiar de m-aş întoarce
A-nţelege n-o mai pot...
Unde eşti, copilărie,
Cu pădurea ta cu tot?
(Mihai Eminescu, O, rămâi...)
I. INIȚIERE
1.

Conform textului A, suprafața forestieră a României în trecut a fost:
a. 6,37 milioane de hectare;
b. un sfert din teritoriul actual;
c. 336 de mii de hectare;
d. trei sferturi din teritoriul actual.

2.

Informațiile din textul A referitoare la rolul protector al pădurilor se referă la:
b. hrană;
a. oxigen;
c. capacitatea de a absorbi praful și d. toate variantele anterioare.
cenușa;

3.

Conform informațiilor din textul A, oxigenul planetei este consumat de:
a. industrie, sănătate, animale și microorganisme;
b. industrie, autovehicule, animale și microorganisme;
c. industrie, economie, animale și microorganisme;
d. industrie, comerț, animale și microorganisme.

4.

Pădurea Vlăsia se întindea, în trecut:
a. pe toată suprafața Bărăganului;
b. în zona sudică a țării;
c. de la Târgoviște până la Giurgiu, de la Mostiștea până la Argeș;
d. de la București până la Giurgiu, de la Mostiștea până la Argeș.

5.

Structura Despre pădure se spune că este aurul sau tezaurul verde al pământului
conține, ca figură de stil:
a. o metaforă;
b. o comparație;
c. o personificare;
d. un epitet.
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6.

Imaginile artistice folosite în textul B sunt:
a. vizuale și olfactive;
b. vizuale și auditive;
c. vizuale și dinamice (motorii);
d. vizuale, auditive și dinamice
(motorii).

7.

Cele două puncte din structura Paseri nu zburau, nici n-ajungeau până acolo: le spăria
întinsa singurătate. sunt utilizate pentru a marca:
a. vorbirea directă;
b. o concluzie;
c. o explicație;
d. o enumerație.

8.

Un sinonim potrivit pentru sensul din textul B al cuvântului neclintită (răsare, neclintită ca
tăiată din lespede) este:
a. imobilă;
b. statornică;
c. neschimbată;
d. inflexibilă.

9.

Cazurile cuvintelor -mi, aceluia, miezul, pietroase din primul enunț al textului B sunt,
în ordine:
a. dativ, genitiv, nominativ, acuzativ;
b. dativ, dativ, nominativ, acuzativ;
c. genitiv, genitiv, nominativ, nominativ;
d. dativ, genitiv, nominativ, nominativ.

10. Termenii adâncul și pietroase, din textul B, sunt formați prin:
a. derivare;
b. derivare și compunere;
c. conversiune și compunere;
d. conversiune și derivare.
11. În ultima strofă a poeziei lui Mihai Eminescu există:
a. trei predicate verbale;
b. patru predicate verbale;
c. trei predicate verbale și unul nominal;
d. două predicate verbale și unul nominal.
12. Grupurile vocalice din cuvintele rămâi, vuietul, veacuri, copilărie, pădurea sunt:
a. 4 diftongi și 1 hiat;
b. 3 diftongi și 1 hiat;
c. 4 diftongi și 2 hiaturi;
d. 3 diftongi și 2 hiaturi.
13. În textul C, verbele rămâi, să ascult, se uit(ă), privind, a-nțelege sunt, în ordine, la modurile:
a. indicativ, conjunctiv, indicativ, gerunziu, infinitiv;
b. imperativ, conjunctiv, indicativ, gerunziu, infinitiv;
c. imperativ, condițional-optativ, conjunctiv, gerunziu, infinitiv;
d. imperativ, conjunctiv, indicativ, gerunziu, indicativ.
14. Figura de stil care caracterizează pădurea, în textul C, este:
a. epitetul;
b. antiteza cu omul;
c. personificarea;
d. comparația cu un prinț.
15. Tipul de rimă existent în textul C este:
a. încrucișată;
b. îmbrățișată;
c. împerecheată;
d. rimează doar versurile 2 și 4.
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II. CONSOLIDARE
16. Informațiile din textul A care justifică importanța pădurilor sunt:
a. asigură două treimi din oxigenul planetei, asigură hrana oamenilor;
b. asigură două treimi din oxigenul planetei și combustibil;
c. reține particulele de praf și cenușă, asigură hrana oamenilor;
d. asigură două treimi din oxigenul planetei, asigură hrana oamenilor, reține particulele de praf și cenușă.
17. Sunt cuvinte derivate:
a. treimi, stupărit, însumează;
b. protectoare, strecurătoare, atmosferă;
c. coroanele, particulă, defrișate;
d. arbuști, forestier, împădurite.
18. Verbele au fost (mai întinse) și ar fi ocupat, din textul A, sunt corect analizate morfologic în
varianta:
a. verb copulativ, indicativ, perfect compus, pers. a III-a, plural + verb
copulativ, condițional-optativ, prezent, pers. a III-a, singular;
b. verb copulativ, indicativ, perfect compus, pers. a III-a, plural + verb
predicativ, condițional-optativ, perfect, pers. a III-a, plural;
c. verb auxiliar, indicativ, perfect compus, pers. a III-a, plural + verb
predicativ, condițional-optativ, perfect, pers. a III-a, plural;
d. verb predicativ, indicativ, perfect compus, pers. a III-a, plural + verb
copulativ, condițional-optativ, prezent, pers. a III-a, singular.
19. Două caracteristici ale descrierii artistice sunt, în textul B:
a. folosirea figurilor de stil, utilizarea predominantă a structurilor de tip
substantiv + adjectiv;
b. redarea unor impresii personale, folosirea predominantă a verbelor la
imperfect;
c. folosirea figurilor de stil și a imaginilor artistice, redarea unor impresii
personale;
d. zugrăvirea unui peisaj, utilizarea imaginilor artistice.
20. Sunt metafore extrase din textul B toate secvențele din seria:
a. miezul lui cu piscuri pietroase, umbră ca de amurg, floare de lumină;
b. covorul moale, întinsa singurătate, ca dintr-o hrubă de întuneric;
c. floare de lumină, trepte sure de stânci, oglinda mișcătoare a undelor;
d. lacrimi de pietre scumpe, verdele-închis al malurilor, de o culoare gălbuie.
21. Pădurea apare, în poezia citată la punctul C, drept:
a. element al permanenței naturii;
b. univers al tainelor;
c. o ființă protectoare;
d. toate variantele de mai sus.
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22. Există numai pronume personale în varianta:
a. (la) mine, te (văd), eu, le, a ei;
b. (la) mine, se, eu, le, a ei;
c. (la) mine, se, eu, (n)-o (mai pot), a ei;
d. (la) mine, te (văd), eu, tăi, (asupră)-mi.
23. Se dau următoarele sensuri pentru cuvintele: I. fond (fondul forestier):
1. conținut; 2. esență, materie, (fig.) inimă, măduvă, miez, nucleu, sâmbure; 3. fundal; 4.
mijloc, resursă; II. a ocupa (pădurile ar fi ocupat): 1. a cuceri, a subjuga; 2. a stăpâni; 3. a
cuprinde, a se situa; 4. a reține, a rezerva; 5. a deține. Alege varianta de răspuns care conţine
combinaţia de sensuri potrivite pentru sensul din textul A al cuvintelor fond și a ocupa:
a. I. 4; II. 3;
b. I. 1; II. 5;
c. I. 2; II. 1;
d. I. 3; II. 2.
III. STANDARD
24. În textul A, folosirea ghilimelelor ascuțite la cuvântul « strecurătoare » este justificată de:
a. faptul că autorul citează o expresie ce apare într-un fragment citat la
rândul său;
b. apariția vorbirii directe;
c. faptul că autorul dă un sens special cuvântului ce apare într-un fragment citat la rândul său;
d. faptul că închid între ele un titlu.
25. Cuvintele subliniate în secvenţele: 1. ...reținând în coroanele copacilor;
2. ...pe covorul moale de o culoare gălbuie au, în textele A și B:
a. sens propriu de bază, respectiv sens propriu secundar;
b. sens propriu de bază, respectiv sens propriu de bază;
c. sens propriu secundar, respectiv sens figurat;
d. sens figurat, respectiv sens propriu secundar.
26. Figurile de stil din versurile Anii tăi se par ca clipe/ Clipe dulci se par ca veacuri sunt:
a. comparația și epitetul;
b. repetiția, comparația și epitetul;
c. repetiția, metafora și epitetul;
d. inversiunea, comparația și epitetul.
27. Întrebarea din finalul poeziei lui Mihai Eminescu:
a. exprimă dorința de a găsi armonia cu natura;
b. transmite nostalgia pentru o vârstă pierdută;
c. sugerează starea de neliniște a eului liric;
d. redă bucuria de a trăi a copilului.
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IV. EXCELENȚĂ
28. Sunt numai cuvinte compuse în varianta:
a. microorganisme, pădurea Vlăsiei, Pârâul Cerbului;
b. fond forestier, Pârâul Cerbului, pădurea Vlăsiei;
c. pădurea Vlăsiei, câte-o, Pârâul Cerbului;
d. dulce-stinsă, microorganisme, Pârâul Cerbului.
29. Modurile de expunere din poezia lui Mihai Eminescu sunt:
a. descrierea;
b. descrierea și dialogul;
c. monologul liric și descrierea;
d. descrierea, dialogul, narațiunea.
30. Compară cele trei texte și stabilește asemănările și diferențele dintre ele,
alegând răspunsul corect:
a. Toate cele trei texte sunt literare, pentru că se adresează cititorilor.
b. Toate cele trei texte au ca mesaj grija față de natură.
c. Textele B și C se disting prin imaginea subiectivă a autorilor despre
tabloul descris, reflectată în limbaj și în mesaj.
d. Textul A este nonliterar pentru că zugrăvește calități reale și imaginare
ale obiectului descris (pădurea).
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