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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 VII-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. Mult timp, cam unsprezece ani scurşi de când am apărut în oraşul Bucureşti complet chel şi cu
buricul tăiat, bunicul nostru (Mircea Chiril în certificatul de naştere religios, numai Mircea în
actele de stare civilă) a fost doar bunicul meu. Al meu şi atât. Or, cum el era doar al meu şi eu
eram singurul lui nepot, cum el, ca tată, avea două fete şi eu eram băiat, vă închipuiţi ce funii
groase, ca parâmele, ne-au legat în chip nevăzut. [...]
Mai târziu, după ce învăţasem literele, nu doar sunetele, am urcat împreună pante abrupte,
sufocante şi am coborât văi ameţitoare, am fost pe brâne, pe ţancuri, pe povârnişuri, prin prăpăstii
şi păduri, pe platouri şi grohotişuri, în şei, la cascade, prin jnepenişuri, zmeurişuri şi întinderi de
urzici. Primul vârf impunător mi s-a arătat, datorită lui, în masivul Retezat, dar nu în zona înaltă, a
stâncilor cenuşii şi a ierburilor pitice, ci la cabana Pietrele, unde el şi-a golit rucsacul pe un pat,
iar pe salteaua hărtănită s-a ridicat un munte de pachete de ţigări, toate Snagov, un pisc uluitor
pentru un băieţel care încă mai mergea la grădiniţă. Tot atunci, în zilele de august (cred) în care
destui mă întrebau pe creste sau prin căldările glaciare „câţi ani ai, puişor?”, iar eu le
răspundeam înfoiat ca un cocoş „cinci”, am suit pe Peleaga, pe Păpuşa, pe Judele şi pe Slăveiu,
am aruncat o mulţime de pietre în lacurile Galeşu şi Bucura.
(Filip Florian, Mircea)

parâmă = frânghie ori cablu textil, metalic sau din material plastic, folosit la bordul unei nave; brână = brâu;
țanc = vârf ascuțit și înalt de stâncă; hărtănit = zdrențuit.

B. La patru şi un sfert după-amiază, bunica şi nepotul, faţă în faţă la măsuţa rotundă, beau câteun pahar de ceai.
— Rom vrei?
— Dacă vrei mata, bunică.
— Iaca nu vreu.
— Bine. Cum vrei mata, bunică.
— Da-ţi place ceaiul cu rom?
— De plăcut îmi place.
— Dă să ţi-l aghezmuiesc, moară de vânt. Nu-i de nasul tău, da' face bine la stomah. Bunica
soarbe cu zbârnâitoare de zmeu mare ceaiul clocotit, şi după fiecare sorbitură face „haaa".Ceaiul
fumegă. Paharul frige. Nepotul clatină în pahar linguriţa cu iniţialele bunicei. Sună lin, cu cling
subţire, o linguriţă de zestre într-un pahar de ceai, când la fereastră cad fulgi mari şi eşti în casa
bunicilor. [...]
Între timp, bunicul se plimbă prin odaie, bându-şi laptele din ceaşcă. O înghiţitură de lapte,
face câţiva paşi, parcă meditând, se întoarce şi iar mai bea puţin. Ceaşca e ovală şi roşie. Şi mai
roşie, fiindcă laptele e alb, ca şi bunicul. E plină şi sprintenă. Parcă respiră adânc, după fugă, abia
oprită.
— Şi matale-ţi place, zâmbeşte bunicul. Asta-i ceaşca mea. Am cumpărat-o eu odată cu
fragi... A fost la cules fragi ceaşca bunicului.Când va iubi întâia oară, inima nepotului îşi va aduce
aminte de ceaşca cu fragi din casa bunicilor, dacă fata va avea obrajii rotunzi ca ceaşca şi zâmbet
alb ca laptele.
(Ionel Teodoreanu, În casa bunicilor)
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C. Când vântul copacii îndoaie
Şi plouă, şi-i vânt, şi ni-i frică
Fugim la bunica-n odaie
Noi, două surori şi-o pisică.
Acolo e frig, şi-i tăcere
Divanul bătrân dintre uşi
Cu vechile lui lăicere
Ne-aşteaptă cu cărţi şi păpuşi.
Bunica ne iese-nainte
Cu zâmbetul cald de bunică
Hei! Care mi-a fost mai cuminte?
Fetiţele ori tu, pisică?
(Otilia Cazimir, Bunica)
lăicer = Covor țărănesc de lână care se așterne pe jos sau cu care se împodobesc la țară lavițele și pereții.

STANDARD
1.

Numele lacurilor menţionate în textul A sunt:
b. Pietrele şi Snagov;
a. Judele şi Slăveiu;
d. Galeşu şi Bucura.
c. Păpuşa şi Peleaga;

2.

Legăturile dintre bunicul şi nepotul din textul A sunt comparate cu:
a. relaţia dintre tată şi fiice;
b. funiile groase;
c. ceva nevăzut;
d. escaladarea unor piscuri.

3.

În textul B, ceaiul este băut de:
a. bunicul şi bunica;
c. bunica şi nepotul;

b. bunicul şi nepotul;
d. bunicul.

4.

Sunt corect asociate structurile cu textele din care provin în următoarea variantă de răspuns:
a. ne-au legat în chip nevăzut – textul B;
b. Care mi-a fost mai cuminte? – textul B;
c. Câţi ani ai, puişor? – textul A;
d. E plină şi sprintenă. – textul C.

5.

Numărul grupurilor de sunete* din secvenţa: Or, cum el era doar al meu şi eu eram singurul
lui nepot, cum el, ca tată, avea două fete şi eu eram băiat, vă închipuiţi ce funii groase, ca
parâmele, ne-au legat în chip nevăzut. este:
*
Vor fi numărate toate grupurile de sunete, chiar dacă se repetă.
a. diftong: 13; hiat: 1; triftong: 3;
b. diftong: 9; hiat: 1; triftong: 1;
c. diftong: 11; hiat: 1; triftong: 0;
d. diftong: 10; hiat: 0; triftong: 1.

6.

Numărul diftongilor din prima strofă a textului C este:
*
Vor fi numărate toate grupurile de sunete, chiar dacă se repetă.
a. şapte;
b. opt;
c. nouă;

7.

d. zece.

Se dau următoarele cuvinte: unsprezece (1); chip (2); ceai (3); lăicere (4). Numărul de sunete
şi de litere al fiecăruia dintre cuvintele date este corect indicat în varianta de răspuns:
a. 10 sunete şi 10 litere (1); 3 sunete, 4 litere (2); 3 sunete, 4 litere (3); 7 sunete şi 7 litere (4);
b. 10 sunete şi 10 litere (1); 4 sunete, 4 litere (2); 3 sunete, 4 litere (3); 7 sunete şi 7 litere (4);
c. 9 sunete şi 10 litere (1); 3 sunete, 4 litere (2); 3 sunete, 4 litere (3); 7 sunete şi 7 litere (4);
d. 10 sunete şi 10 litere (1); 3 sunete, 4 litere (2); 3 sunete, 4 litere (3); 6 sunete şi 7 litere (4).
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8.

Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria:
a. îm-pre-u-nă, u-lu-i-tor, ro-tunzi, i-ni-ţia-le-le, re-li-gi-os;
b. îm-pre-u-nă, u-lu-i-tor, ro-tunzi, i-ni-ţia-le-le, re-li-gios;
c. îm-pre-u-nă, u-lu-i-tor, ro-tunzi, i-ni-ţi-a-le-le, re-li-gi-os;
d. îm-pre-u-nă, u-lu-i-tor, ro-tunzi, i-ni-ţi-a-le-le, re-li-gios.

9.

Sunt derivate numai cu sufix toate cuvintele din seria:
a. povârnişuri, pietrele, uluitor, băieţel;
b. înfoiat, sufocante, grădiniţă, căldările;
c. puişor, mulţime, linguriţa, fetiţe;
d. prăpăstii, zbârnâitoare, bunică, măsuţa.

10. Se dă următoarea secvenţă din textul A: bunicul nostru (Mircea Chiril în certificatul de naştere
religios, numai Mircea în actele de stare civilă) a fost doar bunicul meu. Cuvintele subliniate
sunt obţinute, în ordine, prin următoarele mijloace interne de îmbogătire a vocabularului:
a. conversiune, compunere prin coordonare, conversiune;
b. conversiune, compunere prin subordonare, conversiune;
c. conversiune, conversiune, conversiune;
d. compunere prin coordonare, compunere prin coordonare, conversiune.
11. Se dă următoarea secvenţă din textul A: s-a ridicat un munte de pachete de ţigări, toate
Snagov, un pisc uluitor pentru un băieţel care încă mai mergea la grădiniţă. Cuvintele
subliniate au, în ordine:
a. sens propriu de bază, sens propriu secundar; b. sens propriu secundar, sens propriu de bază;
c. sens figurat, sens figurat;
d. sens figurat, sens propriu secundar.
12. Sinonimul neologic potrivit pentru sensul din text al cuvântului subliniat în secvenţa: Sună lin,
cu cling subţire apare în varianta de răspuns
a. suplu;
b. distins;
c. delicat;
d. ascuţit.
13. Sensul expresiei: Nu-i de nasul tău din textul B este:
a. a exagera;
b. a nu fi potrivit pentru cineva;
c. a se amesteca într-o problemă care nu-l
d. a fi nemulţumit.
priveşte;
14. Figura de stil prin intermediul căreia sunt prezentate acţiunile bunicului, în textul B, este:
a. epitetul;
b. metafora;
c. repetiţia;
d. enumeraţia.
15. În următoarea secvenţă din textul B: Ceaşca e ovală şi roşie. Şi mai roşie, fiindcă laptele e alb,
ca şi bunicul. apar, în ordine, următoarele figuri de stil:
a. enumeraţia, comparaţia;
b. epitetul multiplu, comparaţia;
c. personificarea, epitetul multiplu, comparaţia; d. epitetul multiplu, personificarea.
16. Atmosfera pe care o sugerează textul C este de:
a. nelinişte;
b. teamă;
c. haos;
d. împăcare.
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EXCELENȚĂ
17. Este asociată cu zâmbetul:
a. imaginea bunicului din textul B şi a bunicii din textul C;
b. imaginea bunicii din textul B şi a bunicii din textul C;
c. imaginea bunicului din textul C şi a bunicii din textul B;
d. imaginea bunicului din textul B şi a bunicului din textul A;
18. Următoarea afirmaţie este corectă:
a. Textele A, B şi C sunt literare şi prezintă amintiri din copilăria autorilor.
b. Textele B şi C sunt literare şi prezintă amintiri legate de imaginea bunicilor.
c. În textul C, se sugerează legătura profundă dintre nepoţi şi bunic.
d. În textul A, se prezintă amintiri despre timpul petrecut în casa bunicului.
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