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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2013-2014 / ETAPA a II-a – 14 mai 2014
COMPER – COMUNICARE, 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. La începutul secolului al XX-lea, atunci când dr. Grigore Antipa căuta materiale pentru noua
expoziţie a primului muzeu modern de ştiinţe naturale din România, el a apelat la firma germană
„Staudinger&Bang-Haas” pentru a obţine exemplarele de fluturi exotici cu care dorea să încânte
privirile vizitatorilor. Câteva dintre exemplarele achiziţionate atunci pot fi admirate şi astăzi în
expoziţia muzeului bucureştean. Printre acestea se află şi un superb mascul de Morpho cypris
(Westwood, 1851), considerat de mulţi naturalişti o adevărată nestemată pentru o colecţie
entomologică* modernă.
Faţa superioară a aripilor masculilor din această specie are o culoare albastră strălucitoare,
cu aspect metalizat, datorat structurii deosebite a suprafeţei solzilor ce acoperă corpul acestei
insecte. Culoarea albastră cromată a acestor aripi este de o puritate atât de eterică, iar luciul
metalic atât de intens, încât toate obiectele înconjurătoare pălesc şi par şterse în comparaţie cu
acestea. Singurele elemente de desen care contrastează cu fondul aripii sunt banda mediană şi
seria de pete submarginale, de culoare albă-sidefie. În funcţie de intensitatea luminii şi de unghiul
sub care aceasta cadepe suprafaţa aripilor, culoarea albastră metalizată poate căpăta irizaţii
violete sau verzui-lucioase, iar petele de culoare albă-sidefie pot lua o nuanţă gălbuie sau roztrandafirie. Femelele au aripile mai puţin impresionante, cu banda mediană mult extinsă şi
marginea externă a aripilor mult mai întunecată şi mai puţin strălucitoare. [...] Morpho-cypris
(Westwood, 1851) este o specie răspândită în pădurile umede din America Centrală şi de Sud, din
Nicaragua, Costa Rica şi Panama până în Columbia, Ecuador şi Venezuela.
(Mihai Stănescu, Istoria lumii vii în 10 exponate – Morpho-cypris, în revista Terra magazin)
*

entomologic (adj.) – referitor la entomologie; entomologie – ramură a zoologiei care se ocupă cu studiul
insectelor.

B. „Vântul cel rău”, care, câteodată, arde faţa îmbelşugatelor câmpii ale Ţării-de-Jos, nu e
cunoscut nici în munţi, nici în largile noastre văi din miazănoapte; şi chiar dacă va fi călcând
câteodată peste hotarele crivăţului, apoi, desigur că va fi lepădând hlamida* arămie a pustiului şi
va fi îmbrăcând pe aceea de culoarea cerului senin a zefirului, şi, tot ca şi acesta, îşi va fi
încununând fruntea cu flori şi va fi înhămând fluturi la carul său. În adevăr, o suflare dulce şi lină,
ce vine din părţile deschise ale locului, curge veşnic, ca un râu nevăzut, ce mişcă aerul cald şi
îmbălsămat. Florile se pleacă la suflarea vântului, ca şi cum s-ar teme de sărutarea lui; şi, din
acest joc nebunatic al vântului cu florile, valuri adânci şi strălucitoare de colori şi de lumină se
sapă în fâneţele înalte, până dincolo de hotarele vederii; iar fluturii mici şi albaştri, ca nişte fulgi
de azur, spărieţi de paşii drumeţilor, se ridică în stoluri zburătoare şi, beţi de miresme şi de lumină,
se răspândesc în aerul cald.
(Calistrat Hogaş, Pe drumuri de munte)
*hlamidă (subst.) - mantie făcută dintr-o bucată dreptunghiulară de stofă albă sau roșie, prinsă cu o agrafă pe
umăr, purtată de vechii greci și romani în călătorii, la festivități etc.
*zefir (subst.) – vânt slab, călduţ.
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C. Arde macul să se-nsoare,
Macul roşcovanul,
C-a pus ochii pe-o Cicoare…
Nu-i ca ea o altă floare
Mândră în tot lanul.
Însă floarea mult iubită,
Floare mai aleasă,
Nu-i cu macul potrivită,
Ci-i cu Flutur logodită
Şi-i va fi mireasă.
Craiul Flutur , domnul mare,
Mânios, pe dată,
S-aruncă pe vânt călare,
Şi-ajungând la Mac în zare,
A pornit a-l bate.

Cu aripile-aurite,
Strajnic mi-l loveşte,
Jos cad foile izbite,
Şi din urmă, risipite,
Vântul le goneşte.
Râd cicorile şi lanul…
Creşte veselia,
Că din Macul Roşovanul
A rămas acum, sărmanul,
Numai măciulia.
(Vasile Voiculescu, Pedeapsa macului)

I. INIŢIERE
1.

Textul A se referă la un exponat aflat la un muzeu din:
a. România;
b. Germania;
c. Panama;
d. Ecuador.

2.

Pentru a obţine fluturi exotici, Grigore Antipa a apelat la:
a. vizitatorii muzeului înfiinţat la începutul secolului al XX-lea;
b. naturalişti pasionaţi de studiul fluturilor;
c. firma germană „Staudinger&Bang-Haas”;
d. colecţionari pasionaţi de fluturi exotici.

3.

Conform informaţiilor prezentate în textul A, Morpho-cypris este răspândit în:
a. Europa;
b. Asia;
c. America Centrală şi de Sud;
d. Australia.

4.

O structură din textul B care face referire la spaţiu este:
a. joc nebunatic al vântului cu florile;
b. florile se pleacă la suflarea vântului;
c. valuri adânci şi strălucitoare de colori şi de lumină;
d. faţa îmbelşugatelor câmpii ale Ţării-de-Jos.

5.

Ordinea în care apar elementele tabloului descris în textul B este corect indicată în varianta de
răspuns:
a. vântul, munţii, văile, florile, fâneţele, fluturii;
b. munţii, vântul, florile, văile, fluturii, fâneţele;
c. vântul, văile, munţii, florile, fâneţele, fluturii;
d. munţii, vântul, văile, florile, fluturii, fâneţele.

6.

Culoarea fluturilor menţionaţi în textul B este:
a. violet;
b. albastru;
c. alb-sidefiu;
d. roz-trandafiriu.
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7.

În textul C, o structură care face referire la cicoare este:
a. Floare mai aleasă;
b. Jos cad foile izbite;
c. S-aruncă pe vânt călare;
d. Cu aripile-aurite.

8.

Substantivele care se repetă în textul C sunt:
a. mac, cicoare, floare, lan, flutur, vânt;
b. mac, cicoare, floare, flutur;
c. mac, cicoare, floare, lan, flutur;
d. mac, cicoare, floare, lan, vânt.

9.

Apar numai imagini artistice vizuale din textele B şi C în varianta de răspuns:
a. în largile noastre văi din miazănoapte; Mânios, pe dată;
b. beţi de miresme şi de lumină; Râd cicorile şi lanul;
c. Florile se pleacă la suflarea vântului; Jos cad foile izbite;
d. o suflare dulce şi lină; Cu aripile-aurite.

10. Sunt asociate corect structurile extrase din fragmentele date cu sursa din care provin în varianta
de răspuns:
a. culoarea albastră metalizată poate căpăta irizaţii violete sau verzui-lucioase – textul B;
b. curge veşnic, ca un râu nevăzut – textul C;
c. se ridică în stoluri zburătoare – textul A;
d. hlamida arămie a pustiului – textul B.
11. Numărul verbelor la moduri personale din secvenţa: La începutul secolului al XX-lea, atunci
când dr. Grigore Antipa căuta materiale pentru noua expoziţie a primului muzeu modern de
ştiinţe naturale din România, el a apelat la firma germană „Staudinger&Bang-Haas” pentru
a obţine exemplarele de fluturi exotici cu care dorea să încânte privirile vizitatorilor. este:
a. patru;
b. cinci;
c. trei;
d. doi.
12. Verbul auxiliar care apare în următoarea secvenţă din textul C: Şi-ajungând la Mac în zare,/
A pornit a-l bate. este:
b. a fi;
a. a vrea;
c. a avea;
d. a bate.
13. Verbul subliniat în secvenţa: A pornit a-l bate. este corect analizat în varianta de răspuns:
a. verb, mod indicativ, timp perfect compus, persoana a III-a, nr. singular;
b. verb, mod indicativ, timp imperfect, persoana a III-a, nr. singular;
c. verb, mod infinitiv, timp perfect compus, persoana a III-a, nr. singular;
d. verb, mod indicativ, timp prezent, persoana a III-a, nr. singular.
14. Cuvintele subliniate în secvenţa: nu e cunoscut nici în munţi, nici în largile noastre văi din
miazănoapte au, în ordine, următoarele funcţii sintactice:
a. complement, complement, complement;
b. complement, atribut, atribut;
c. complement, atribut, complement;
d. complement, complement, atribut.
15. Se dă următoarea secvenţă din textul B: Florile se pleacă la suflarea vântului. Substantivele se
află, în ordine, în cazurile:
a. nominativ, acuzativ, genitiv;
b. nominativ, nominativ, genitiv;
c. nominativ, acuzativ, dativ;
d. nominativ, acuzativ, acuzativ.
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II. CONSOLIDARE
16. Pronumele din secvenţa: Strajnic mi-l loveşte. sunt, în ordine, în cazurile:
a. genitiv, dativ;
b. acuzativ, dativ;
c. dativ, acuzativ;
d. dativ, dativ.
17. Se dă următoarea secvenţă din textul B: fluturii mici şi albaştri, ca nişte fulgi de azur. Figurile
de stil prin intermediul cărora sunt prezentaţi fluturii sunt corect indicate în varianta de răspuns:
a. personificarea, comparaţia;
b. epitetul, comparaţia;
d. enumeraţia, personificarea.
c. epitetul, enumeraţia;
18. În ultima strofă din textul C, figura de stil prin care sunt prezentate cicorile este:
a. epitetul;
b. personificarea;
c. comparaţia;
d. enumeraţia.
19. În următoarea secvenţă din textul B: desigur că va fi lepădând hlamida arămie a pustiului şi
va fi îmbrăcând pe aceea de culoarea cerului senin a zefirului se creează imagini artistice:
a. vizuale, cu ajutorul epitetelor şi al personificării;
b. auditive, cu ajutorul epitetelor şi al personificării;
c. vizuale, cu ajutorul comparaţiilor;
d. vizuale, cu ajutorul epitetelor şi al comparaţiilor.
20. Pronumele subliniat în secvenţa: el a apelat la firma germană are cazul şi funcţia sintactică:
a. nominativ, complement;
b. nominativ, subiect;
c. acuzativ, complement;
d. acuzativ, subiect.
21. Forma accentuată corespunzătoare a pronumelui personal subliniat în secvenţa: Şi-i va fi
mireasă., la acelaşi caz, este:
a. ei;
b. lui;
c. el;
d. le.
22. Forma corectă pentru modul indicativ, timpul perfect simplu (păstrând persoana şi numărul) a
verbului subliniat în secvenţa: Femelele au aripile mai puţin impresionante. este:
a. avuseseră;
b. avură;
c. avuseră;
d. avu.
23. Figurile de stil referitoare la Cicoare, din prima strofă a textului C sugerează:
a. frumuseţea unică a florii;
b. caracterul orgolios al florii personificate;
c. modestia şi delicateţea florii;
d. banalitatea florii de cicoare, în comparaţie cu macul.
III. STANDARD
24. Imaginile artistice din secvenţa: În adevăr, o suflare dulce şi lină, ce vine din părţile deschise
ale locului, curge veşnic, ca un râu nevăzut, ce mişcă aerul cald şi îmbălsămat. sugerează:
a. un vânt rece, care anunţă sfârşitul verii;
b. un curent de aer rece, care coboară din munţi spre câmpi;
c. adierea răcoroasă a vântului dintr-o zi călduroasă de vară;
d. o schimbare de atmosferă care prevesteşte o furtună într-o zi de vară.
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25. Un aspect al realităţii care îl inspiră pe poet în crearea lumii imaginare din textul C ar putea fi:
a. căderea petalelor unui mac;
b. căsătoria dintre două flori;
c. imaginea unui câmp cu flori şi păsări;
d. zborul unui fluture.
26. Conform informaţiilor prezentate în textul A, Grigore Antipa a apelat la firma germană
„Staudinger&Bang-Haas” în scopul obţinerii:
a. unor informaţii despre organizarea unei expediţii pentru colecţionarea de fluturi exotici;
b. unor imagini cu fluturii exotici Morpho cypris;
c. unei perechi de fluturi Morpho cypris;
d. achiziţionării de fluturi exotici, pentru amenajarea unei expoziţii în România.
27. Un receptor al textului A ar putea fi un cititor interesat de:
a. istorie;
b. biologie;
c. literatură;
d. artă.
IV. EXCELENȚĂ
28. Sentimentul dominant pe care îl transmite textul C este de:
a. spaimă;
b. îngrijorare;
c. încântare;
d. fericire.
29. Un aspect comun care poate fi identificat în textele date este:
a. prezentarea unor date despre viaţa fluturilor;
b. transferul realităţii în ficţiune;
c. legătura dintre autor şi peisajul descris;
d. menţionarea unor situaţii care au legătură cu fluturii.
30. Următoarea afirmaţie este corectă:
a. în textul A, apar enumeraţii cu rolul de a crea imagini artistice;
b. în textele B şi C apar aspecte caracteristice operelor literare;
c. textul A transmite sentimentele autorului;
d. în cele trei texte apar imagini artistice vizuale.
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