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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2014-2015 / ETAPA a II-a – 24-25 aprilie 2015  

COMPER – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, 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.  Wilbur şi Orville Wright sunt doi dintre cei mai faimoşi pionieri ai aviaţiei care, printr-o 
serie de experimente efectuate la sfârşit de secol XIX şi început de secol XX, au creat prima 
aeronavă mai grea decât aerul, autopropulsată şi controlabilă. Numit „Zburătorul Wright”, 
avionul reprezenta încununarea a mai mult de un deceniu de cercetări şi încercări, în care fraţii au 
progresat de la zmeie modificate la planoare şi, în final, la aparate cu motor. Acestor fraţi talentaţi 
li se acordă meritul de a fi declanşat era zborului cu propulsie.  

Wilbur şi Orville au fost fiii pastorului Milton Wright şi ai lui Susan Catherine Koerner-
Wright. Familia a trăit în mai multe locuri, printre care Richmond (Indiana), Cedar Rapids (Iowa) 
şi Dayton (Ohio), în ultimul fraţii trăind în cea mai mare parte. Orville a explicat, mai târziu, că 
tatăl lor i-a încurajat pe amândoi încă de la o vârstă fragedă „să aibă interese intelectuale şi să 
investigheze orice le trezea curiozitatea”. 

Încurajarea i-a făcut pe Orville şi Wilbur să încerce foarte multe, de la comerţul cu tipărituri 
şi biciclete (iniţial le reparau, apoi au început să le facă singuri) şi până la construcţia diverselor 
maşinării din lemn şi metal. Ingineri şi inventatori, fraţii au devenit cunoscuţi pentru aplicarea 
teoretică şi practică a ingineriei moderne, Wilbur petrecându-şi, în mod deosebit, timpul în 
biblioteca tatălui său ori în cea publică. 

(„Fraţii Wright”, în revista Terra Magazin, nr. 189/2014) 
 

B.  Nicăieri nu-i iarna mai tristă ca-n lumea zburătorilor. Ar trebui să se bucure şi ei de răgaz, 
să stea la gura sobei în haine calde şi în papuci îmblăniţi. Şi totuşi îi vezi strecurându-se, unul câte 
unul, pe uşa cantinei de la aerodrom, cu gâturile înfofolite în lânuri groase, cu mănuşi îmblănite în 
mâini şi cu haine cafenii de piele, de parcă s-ar pregăti de zbor. 

Dar afară chiuie vântul alb, desfundat din cotloanele vinete ale Bărăganului. Poartă în iureş, 
peste netezimi, cozi spulberate şi prăştii de nisip îngheţat, vâjâind cu neîndurare în ocoluri largi, 
printre căsuţele câmpului şi peste pântecele auriu al hangarului. [...] 

Visează toţi la zbor şi nimeni nu se duce la hangar să vadă avioanele degerând fără aripi.  
I-ar durea trupeşte, ca nişte mâini încătuşate. [...] 

Şi o iarnă întreagă, Toader, cocoţat în carlinga micuţă, a mânuit manşa, maneta de la gaze şi 
contactul, visând la toate zborurile lui trecute şi la toate cele care aveau să vie, cu o limpezime de 
lunatic. Lunatic – sau copil. Sau mai drept spus, de copil lunatic, dacă potrivirea aceasta de vorbe 
poate da mai multă asemuire cu nerozia păsării care încearcă să zboare, nedându-şi seama că i-s 
tăiate penele din vârfurile celor două aripi.  

Dar oare e vreo deosebire între un zbor aievea şi unul făcut cu ochii închişi? Oare plutirea 
inimii şi a minţii peste nesfârşiri fumurite şi albăstrii nu e zborul cel mai adevărat din toate? Căci 
la urma urmei, ce-i zborul decât uitarea greutăţii din carnea şi oasele tale? Adică uitarea trupului. 

 (Victor Ion Popa, Sfârlează cu fofează) 
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C.  Spre apusul de jăratic 

Cu livezi scăldate-n aur,  
Trece-un nour singuratic 
Alb şi mare cât un taur. 
 
Iar în urma lui s-abate,  
Gata-gata să-l ajungă,  
Un ţânţar cu coadă lungă 
Şi cu aripi nemişcate. 
 
Creşte-n asfinţit pojarul. 
Dealurile stau s-adoarmă. 
Norul tace, dar ţânţarul 
Umple liniştea de larmă... 

(George Topîrceanu, Aeroplanul)
 
 

STANDARD 
 
1. Numărul locurilor în care au trăit fraţii Wright, menţionate în textul A, este: 

a. unu; b. două; c. trei; d. patru. 
 
2.  Conform textului A, încercările fraţilor Wright în domeniul cercetărilor legate de zbor au pornit 

de la: 
a. aeroplane; b. zmeie modificate; c. planoare; d. avioane. 

 
3.  În textul B, zborul este asemănat cu: 

a. şuierul vântului; b. uitarea trupului; c. zborul unei păsări; d. trecerea unui nor. 
 
4.   Primul element al cadrului natural menţionat în textul C este: 

a. apusul; b. livada; c. norul; d. dealul. 
 
5.  Numărul verbelor la moduri personale din secvenţa: Orville a explicat, mai târziu, că tatăl lor 

i-a încurajat pe amândoi încă de la o vârstă fragedă „să aibă interese intelectuale şi să 
investigheze orice le trezea curiozitatea”. este: 
a. doi; b. trei; c. patru; d. cinci. 

 
6.  Verbul a fi în următoarea secvenţă din textul B: Nicăieri nu-i iarna mai tristă ca-n lumea 

zburătorilor. este: 
a. auxiliar; b. predicativ; c. copulativ; d. auxiliar şi copulativ.

 
7.  Verbul auxiliar care se repetă în secvenţa: Încurajarea i-a făcut pe Orville şi Wilbur să 

încerce foarte multe, de la comerţul cu tipărituri şi biciclete (iniţial le reparau, apoi au 
început să le facă singuri) este:  
a. a avea; b. a fi; c. a vrea; d. a face. 
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8.  Substantivul din secvenţa: Trece-un nour singuratic este corect analizat în varianta de răspuns: 

a. substantiv comun, simplu, gen masculin, nr. singular, caz nominativ, articulat cu articolul 
nehotărât un, complement; 

b. substantiv comun, simplu, gen masculin, nr. singular, caz nominativ, nearticulat, subiect; 
c. substantiv comun, simplu, gen neutru, nr. singular, caz nominativ, articulat cu articolul 

nehotărât un, subiect; 
d. substantiv comun, simplu, gen masculin, nr. singular, caz nominativ, articulat cu articolul 

nehotărât un, subiect.  
 
9.  Cuvintele subliniate în secvenţa: Poartă în iureş, peste netezimi, cozi spulberate şi prăştii  

de nisip îngheţat au, în ordine, următoarele funcţii sintactice: 
a. complement, complement, complement; 
b. complement, atribut, atribut; 
c. complement, atribut, complement; 
d. complement, complement, atribut.  

 
10.  Se dă următoarea secvenţă din textul C: Creşte-n asfinţit pojarul./ Dealurile stau s-adoarmă./ 

Norul tace, dar ţânţarul/ Umple liniştea de larmă... Substantivele se află în cazurile: 
a. nominativ, acuzativ, genitiv; 
c. nominativ, dativ; 

b. nominativ, acuzativ; 
d. acuzativ, dativ. 

 
11. Substantivul subliniat în secvenţa: Acestor fraţi talentaţi li se acordă meritul de a fi declanşat 

era zborului cu propulsie. apare în alt caz în varianta de răspuns: 
a. Fraţilor le plăcea să facă experimente legate de zbor. 
b. Tatăl le-a dăruit fraţilor biciclete. 
c. Fraţii au locuit în diferite state.    
d. Le mulţumesc fraţilor pentru sfatul dat. 

 
12.  Cuvântul subliniat în secvenţa: Iar în urma lui s-abate are altă valoare morfologică în varianta 

de răspuns: 
a. Lui îi datorăm totul. 
c. Lui Toader îi plac avioanele. 

b. Copiii lui sunt cuminţi. 
d. Pasiunea lui este zborul. 

 
13.  Pronumele din secvenţa: tatăl lor i-a încurajat pe amândoi sunt, în ordine, în cazurile: 

a. genitiv, acuzativ; 
c. genitiv, dativ; 

b. acuzativ, dativ; 
d. dativ, dativ. 

 
14.  Figura de stil dominantă din al doilea paragraf al textului B este: 

a. comparaţia; b. epitetul; c. enumeraţia; d. personificarea. 
 
15.  În prima strofă din textul C, figurile de stil prin intermediul cărora este prezentat norul sunt 

corect indicate în varianta de răspuns: 
a. personificarea, comparaţia; 
c. epitetul, repetiţia; 

b. epitetul, comparaţia; 
d. enumeraţia, personificarea. 
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16.  În ultima strofă din textul C, apar: 

a. imagini artistice vizuale şi auditive; 
c. numai imagini artistice auditive; 

b. numai imagini artistice vizuale; 
d. imagini artistice motorii. 

 
EXCELENŢĂ 

 
17.  Semnificaţia următoarei secvenţe din textul B: Şi o iarnă întreagă, Toader, cocoţat în carlinga 

micuţă, a mânuit manşa, maneta de la gaze şi contactul, visând la toate zborurile lui trecute 
şi la toate cele care aveau să vie, cu o limpezime de lunatic. este: 
a. Toader îşi doreşte intens să zboare. 
b. Băiatul este interesat de modul în care funcţionează avioanele. 
c. Copilul este un mecanic priceput. 
d. Toader are posibilitatea de a pilota un avion. 

 
18.  Un aspect comun al textelor A, B şi C este: 

a. prezentarea unor informaţii referitoare la încercările omului de a zbura; 
b. menţionarea unor aspecte legate de modul în care funcţionează avioanele;  
c. referirile la fascinaţia exercitată de zbor asupra oamenilor; 
d. surprinderea unor aspecte semnificative ale aparatelor de zbor moderne. 
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