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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2013-2014 / ETAPA I – 27 noiembrie 2013
COMPER – COMUNICARE, CLASA a VIII-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. Ceasul este unul dintre cele mai vechi obiecte inventate de om, în încercarea lui de a înţelege şi
a controla timpul. [...]
Calendarul precedă ceasul în istorie, întrucât nevoia de a împărţi timpul în unităţi mai mici
decât zilele a apărut abia la civilizaţii mai riguros organizate. Astfel, cele mai vechi ceasuri, cele
solare, au apărut acum 5000-6000 de ani în Orientul Mijlociu şi în Africa de Nord. Acesta era
format dintr-un pilon, o construcţie înaltă şi subţire sau, în cea mai primitivă formă, un băţ înfipt în
pământ. Ora era calculată în funcţie de lungimea umbrei făcută de pilon. Construcţia avea însă
mari neajunsuri: nu funcţiona noaptea şi când cerul era înnorat. Mai târziu au apărut şi ceasuri
solare de buzunar.
A doua mare etapă din istoria ceasului a fost orologiul hidraulic sau clepsidra, inventat tot în
Egipt, prin 1400 î.H. Acestea au devenit populare în Grecia şi Asia. Faţă de cel solar, mecanismul
ceasului hidraulic era mult mai complicat: apa curgea dintr-un vas în altul printr-un canal îngust.
În al doilea vas exista un flotor conecat la o roată zimţată care întorcea treptat limba ce indica ora.
Cuvântul „clock” vine din latinescul „clocca”, ce înseamnă „clopot”, iar amănuntul este legat
de următoarea evoluţie a ceasului. În secolul al XIII-lea Europa era cucerită de ceasuri bazate pe
un nou mecanism, care transformă mişcarea de rotaţie într-o mişcare de du-te-vino şi care a fost
mai apoi folosită pentru ceasurile cu pendulă. Amplasate în pieţe publice, acestea erau îmbogăţite
cu clopote şi manechine care marcau trecerea orelor. Tot în această perioadă a fost inventat şi
primul ceas de mână, bazat pe un mecanism cu arc.
(text preluat de pe site-ul http://www.stiridebine.ro/istoria-ceasului/)
B. În liniştea unui pod cu vechituri se putea totuşi distinge o conversaţie ciudată între limba mică
şi cea mare a unei pendule care tocmai fusese aruncată acolo pentru că rămânea în urmă. […]
— Tare eşti naivă, o căină limba cea mare. Tu chiar crezi că îi păsa cuiva de noi! Pur şi simplu
îi agasam. Rămâneam în urmă şi mai şi ticăiam încontinuu. Cred că asta ne-a pierdut, de fapt.
Doar ai văzut că începuseră să fie insomniaci şi cam stresaţi, nu mai suportau zgomotele. Cu ani în
urmă, nici nu ne auzeau. În ultima vreme, ţii minte de câte ori ba unul, ba altul, remarca: „Daʼ
ticăie pendula, nu glumă!”
— Aici ai dreptate, spuse limba cea mică. Şi mie mi s-au părut mai nervoşi, mai pe fugă. Am
avut uneori senzaţia că ei sunt prea agitaţi şi vor ca totul să meargă mai repede, de aceea credeau
că noi rămânem în urmă. Am încercat o vreme să ţin pasul, dar am obosit. Noi mergeam bine, mă
rog, aproape bine, doar că ei au devenit mult prea grăbiţi. Toţi acum au ceas, dar nimeni nu mai
are timp. Dar de păsat le păsa de noi.
— Ce e aia să mergi „aproape bine”? Uite ce prostii spui! Timpul e timp: ori ţii pasul cu el,
ori nu, şi gata. Las-o baltă! Poate chiar crezi că stă lumea în loc fiindcă am ajuns noi aici, râse
strident limba cea mare.
(Laura Grünberg, Istorie cu copii şi Pârş, mâţă, frunză de gutuie)
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C. În sticlă nu-i, în ceasul cu nisip
Ce curge lin şi sec aceeaşi oră.
Nu-i în apus şi nici în auroră,
Şi urma-i pe pământ nu are chip.
Dar îl aud târziu, la foc de sobă,
Cum pasu-i apăsat îşi face drum
Venind din ţara umbrelor şi cum
În inimă îmi bate ca-ntr-o tobă.
Recheamă tot ce-a fost şi o să fie;
Toţi anii mei cu clipa lor învie
Dintotdeauna, fără ieri şi azi.
Simt mâna-i cum m-atinge ca o moarte,
Şi în oglindă stă un alt obraz,
Îngălbenind ca fila dintr-o carte.
(I. Pillat, Timpul)
I. INIŢIERE
1.

Conform informaţiilor prezentate în textul A, ceasurile solare au apărut:
a. în Grecia;
b. în Europa;
c. în Asia;
d. în Orientul Mijlociu şi în Africa de Nord.

2.

Primele ceasuri solare aveau ca dezavantaje următoarele aspecte:
a. nu funcţionau noaptea şi când cerul era senin;
b. nu funcţionau noaptea şi când cerul era înnorat;
c. nu funcţionau în anotimpurile reci;
d. funcţionau numai pe timpul zilei.

3.

După cum rezultă din textul A, mecanismul ceasului hidraulic:
a. era mai puţin complicat decât cel al ceasului solar;
b. era mai complicat decât cel al ceasului solar;
c. era identic cu cel al ceasului solar de buzunar;
d. nu era atât de complicat ca cel al ceasului solar.

4.

În textul B este prezentat un dialog:
a. între limba mică şi limba mare a unei pendule;
b. între două pendule;
c. între o pendulă şi un ceas de buzunar;
d. între limba mare a unei pendule şi un ceas deşteptător.

5.

Discuţia dintre personajele textului B se desfăşoară:
a. într-o ceasornicărie;
b. într-un magazin unde se vând obiecte vechi;
c. într-un pod vechi;
d. într-o casă părăsită.
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6.

O structură din textul B care se referă la nemulţumirile personajelor care dialoghează este:
a. Dar de păsat le păsa de noi;
b. liniştea unui pod cu vechituri;
c. Cu ani în urmă nici nu ne auzeau;
d. ei au devenit mult prea grăbiţi.

7.

În textul B, o structură care se referă la însuşirile personajelor care dialoghează este:
a. nu mai suportau zgomotele;
b. Pur şi simplu îi agasam;
c. mi s-au părut mai nervoşi, mai pe fugă;
d. vor ca totul să meargă mai repede.

8.

În textul C, o structură referitoare la un moment al zilei este:
a. Venind din ţara umbrelor;
b. îl aud târziu;
c. în oglindă stă un alt obraz;
d. nu-i în apus.

9.

Apar atât în textul A, cât şi în textul C următoarele cuvinte din câmpul lexical al timpului:
a. ceas, oră;
b. minute, ceas;
c. ceas, clepsidră;
d. pendulă, ceas.

10. Sunt asociate corect structurile extrase din fragmentele date cu sursa din care provin în varianta
de răspuns:
a. Timpul e timp – textul A;
b. cerul era înnorat – textul C;
c. o roată zimţată care întorcea treptat limba ce indica ora – textul B;
d. nimeni nu mai are timp – textul B.
11. Fac parte din familia lexicală a cuvântului târziu toate cuvintele din varianta de răspuns:
a. (a) întârzia, târzior, întârziere, târzielnic; b. târzie, (a) a întârzia, târzior, întârziere;
c. târzii, întârziere, târzielnic, târziu;
d. târzie, târziu, (a) întârzia, întârziere.
12. În strofa a treia din textul C, numărul cuvintelor formate prin mijloace interne de îmbogăţire a
vocabularului este:
a. doi;
b. trei;
c. patru;
d. cinci.
13. Se dă următoarea secvenţă din textul B: Noi mergeam bine, mă rog, aproape bine. Cuvântul
subliniat are altă valoare morfologică în varianta de răspuns:
a. Exerciţiul a fost bine rezolvat.
b. E bine cum ai procedat.
c. Binele făcut va fi răsplătit.
d. Ne înţelegem foarte bine.
14. Se dă următoarea secvenţă din textul A: Tot în această perioadă a fost inventat şi primul ceas
de mână. Cuvântul subliniat este format prin:
a. derivare;
b. compunere prin alăturare;
c. compunere prin subordonare;
d. conversiune.
15. Modul de expunere dominant din textul B este:
a. descrierea;
b. dialogul;
c. naraţiunea;
d. monologul.
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II. CONSOLIDARE
16. Se dau următoarele cuvinte: 1. straniu; 2. unic; 3. extravagant; 4. inedit. Sinonimul adecvat
pentru cuvântul subliniat în secvenţa: se putea totuşi distinge o conversaţie ciudată între limba
mică şi cea mare a unei pendule apare în varianta de răspuns:
a. 1;
b. 2;
c. 3;
d. 4.
17. Substantivele din versul Nu-i în apus şi nici în auroră se află în relaţie de:
a. sinonimie;
b. antonimie;
c. omonimie;
d. paronimie.
18. Figura de stil care apare în secvenţa: Ce curge lin şi sec aceeaşi oră este:
a. comparaţia;
b. inversiunea;
c. epitetul;
d. enumeraţia.
19. Rima primei strofe din textul C este:
a. împerecheată;
c. încrucişată;

b. îmbrăţişată;
d. monorimă.

20. Sunt corect despărţite în silabe toate cuvintele din seria:
a. o-ro-lo-giul, clep-si-dra, con-ver-sa-ţi-e, o-glin-da;
b. o-ro-lo-giul, clep-sid-ra, con-ver-sa-ţi-e, o-glin-da;
c. o-ro-lo-gi-ul, clep-si-dra, con-ver-sa-ţie, o-glin-da;
d. or-o-lo-giul, clep-si-dra, con-ver-sa-ţi-e, og-lin-da.
21. Numărul de sunete şi de litere din cuvântul manechine este corect indicat în varianta de răspuns:
a. nouă litere, opt sunete;
b. opt litere, şapte sunete;
c. nouă litere, nouă sunete;
d. nouă litere, şapte sunete.
22. Apar numai cuvinte cu diftong în varianta de răspuns:
a. ceasul, pieţe, aceea, mergeam;
b. următoarea, tocmai, spui, prostii;
c. curgea, suportau, prea, spui;
d. înseamnă, fie, aceea, prostii.
23. Numărul grupurilor de sunete – diftong, triftong şi hiat – din secvenţa: Tare eşti naivă, o căină
limba cea mare. Tu chiar crezi că îi păsa cuiva de noi! […] de aceea credeau că rămânem în
urmă este corect indicat în varianta de răspuns:
a. triftong: 1, diftong: 3, hiat: 3;
b. triftong: 1, diftong: 4, hiat: 2;
c. triftong; 1, diftong: 2, hiat; 2;
d. diftong: 5, hiat: 2.
III. STANDARD
24. Omonimul cuvântului subliniat în secvenţa: Noi mergeam bine apare în varianta de răspuns:
a. Şi-a cumpărat haine noi.
b. Noi suntem atenţi la detalii.
c. Vă puteţi baza pe noi.
d. Discuţia era despre noi.
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25. În ultimul vers din textul C verbul la modul gerunziu este utilizat cu sens:
a. propriu de bază;
b. propriu secundar;
c. figurat;
d. propriu secundar şi figurat.
26. În textul B, figura de stil pe baza căreia dialogul dintre personaje devine posibil este:
a. personificarea;
b. epitetul;
c. comparaţia;
d. repetiţia.
27. Termenii comparanţi ai comparaţiilor din ultima strofă a textului C sunt:
a. mâna-i; o moarte;
b. o moarte; un alt obraz;
c. un alt obraz; fila dintr-o carte;
d. o moarte; fila dintr-o carte.
IV. EXCELENŢĂ
28. Afirmaţia din textul B: Toţi acum au ceas, dar nimeni nu mai are timp. evidenţiază:
a. relaţia dintre trecut şi prezent;
b. îmbătrânirea timpurie a oamenilor;
c. evoluţia tehnologiei;
d. graba oamenilor din epoca actuală.
29. Negaţiile din prima strofă a textului C sugerează:
a. natura imaterială a timpului;
b. îmbătrânirea fiinţei umane;
c. sfârşitul iminent al vieţii;
d. trecerea ireversibilă a timpului.
30. Următoarea afirmaţie este corectă:
a. În textul A apar numeroase imagini artistice.
b. În textele B şi C apar imagini artistice şi figuri de stil.
c. În textul A apar moduri de expunere specifice operelor literare.
d. În cele trei texte apar caracteristici ale operelor literare.
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