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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA a II-a – 8 aprilie 2016  

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. Pădurile de foioase sunt zone de vegetație în care predomină vegetația arboricolă și 
angiospermică. Ele sunt prezente atât în zonele temperate, cât și în cele subtropicale și tropicale. 

Limita între pădurile de foioase și cele de rășinoase se situează între altitudinile de 600-1300 m, 
în funcție de relief, substrat și microclimat, care duc uneori și la inversiuni de vegetație. 

Principalii arbori ai pădurilor de foioase sunt: salcia, teiul, castanul, aninul, acacia, 
sicomorul, plopul, magnolia, stejarul, fagul, mesteacănul, alunul, arțarul, frasinul, etc. […] 

Toamna, când arborilor le cad frunzele, funcția lor de fotosinteză încetează. […] 
În aceste păduri trăiesc: lupul, vulpea, căprioara, mistrețul, jderul, veverița, pisica sălbatică, 

sturzul, mierla, cucul, ciocănitoarea, sticletele. 
(Text preluat de pe site-ul https://ro.wikipedia.org/wiki)  

 
B.  Cu cât înaintam pe drumul Sihlei, cu atât natura devenea mai aspră; ai fi zis că ea-şi încruntă 
privirea şi că mustră pe drumeţul prea cutezător, care îndrăzneşte să calce peste hotarele pustiului 
şi să tulbure, cu zgomotul paşilor sau al respirării sale, adânca linişte a singurătăţii. Pe nesimţite, 
pajiştea înflorită făcu loc unui aşternut de foi uscate, care trosneau sub paşii noştri; mesteacănul 
ne părăsise şi bradul sau fagul, cu frunţi despoiete de bătrâneţă sau de vânturile, care veşnic suflă 
în părţile de sus ale aerului, spintecau văzduhul şi se zugrăveau fantastic şi trist pe albastrul adânc 
al cerului. Pe alocurea, poteca se strâmta aşa de tare, încât de-abia puteai străbate cu sufletul prin 
desişul întunecos al unei sihle de carpeni tineri, care alcătuia, de o parte şi de alta, doi păreţi 
nestrăbătuţi.  

(Calistrat Hogaş, Pe drumuri de munte) 
 

C.   Nimica n-are ca pădurea mai multe farmece s-atragă 
Un suflet ce iubeşte taina frunzişelor cu umbră dragă 
Şi nicăieri nu poţi mai bine de lumea-ntreagă să te pierzi 
Decât pe-ngustele potece sub bolţile cu frunze verzi. 
 
Frumos e muntele ce-nalţă spre ceruri fruntea lui semeaţă, 
Frumos e câmpul ce se-ntinde ca şi o mare de verdeaţă, 
Frumoasă, marea liniştită sau cu talazul răzvrătit, 
Însă nimica cu pădurea nu poate fi asemuit. 
 
 Ea n-are-n sânul ei castele, dar soarele când o izbeşte 
 O populează cu fantasme, şi cântu-o face de vorbeşte, 
Ş-aci zăreşti palate-nalte, ş-aci, când ele se desfac, 
Ridică vocea orice frunză şi-n om se schimbă-orice copac. 
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Şi câte gânduri nu deşteaptă câte-un stejar mai vechi, ce ştie 
A veacurilor dispărute povestea cea de bărbăţie, 
El, ce sub umbra lui bătrână s-adăpostească a putut 
Câte-un Mihai al ţării noastre, trăit şi mort necunoscut. 
……………………………………………………………….. 

 (Al. Macedonski, Pădurea) 
 

STANDARD 
 
1. Numărul arborilor care apar în pădurile de foioase menţionat în textul A, este: 

a. unsprezece; b. doisprezece; c. treisprezece; d. paisprezece. 
 
2.  Conform textului A, numărul tipurilor de păsări care trăiesc în pădurile de foioase este: 

a. cinci; b. şase; c. şapte; d. opt. 
 
3.  Primul arbore menţionat în textul B este: 

a. bradul; b. mesteacănul; c. fagul; d. carpenul. 
 
4.   Un element comun al cadrului natural descris în textele B şi C este: 

a. stejarul; b. poteca; c. vânturile; d. cerul. 
 
5.  Numărul verbelor la modul indicativ din secvenţa: Cu cât înaintam pe drumul Sihlei, cu atât 

natura devenea mai aspră; ai fi zis că ea-şi încruntă privirea şi că mustră pe drumeţul prea 
cutezător, care îndrăzneşte să calce peste hotarele pustiului şi să tulbure, cu zgomotul paşilor 
sau al respirării sale, adânca linişte a singurătăţii. este: 
a. doi; b. trei; c. patru; d. cinci. 

 
6.  Primele două verbe din următoarea secvenţă din textul B: ai fi zis că ea-şi încruntă privirea, 

sunt, în ordine: 
a. auxiliar, auxiliar; b. predicativ, auxiliar; c. auxiliar, copulativ; d. predicativ, auxiliar.

 
7.  Verbele cu funcţia sintactică de predicat din secvenţa: Pe nesimţite, pajiştea înflorită făcu loc 

unui aşternut de foi uscate, care trosneau sub paşii noştri; sunt, în ordine, la următoarele 
timpuri ale modului indicativ:  
a. perfect compus, perfect simplu; 
c. imperfect, imperfect; 

b. perfect simplu, imperfect; 
d. prezent, imperfect. 

 
8.  Substantivul subliniat în secvenţa: Un suflet ce iubeşte taina frunzişelor cu umbră dragă este 

corect analizat în varianta de răspuns: 
a. substantiv comun, simplu, gen masculine, nr. singular, caz nominativ, articulat cu articolul 

hotărât -lor, complement; 
b. substantiv comun, simplu, gen neutru, nr. plural, caz genitiv, nearticulat, complement; 
c. substantiv comun, simplu, gen neutru, nr. plural, caz genitiv, articulat cu articolul hotărât 

-lor, atribut; 
d. substantiv comun, simplu, gen masculin, nr. singular, caz genitiv, articulat cu articolul 

hotărât -lor, atribut.  
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9.  Cuvintele subliniate în secvenţa: Şi nicăieri nu poţi mai bine de lumea-ntreagă să te pierzi/ 
Decât pe-ngustele potece sub bolţile cu frunze verzi. au, în ordine, următoarele funcţii sintactice: 
a. complement, complement; 
c. complement, atribut; 

b. atribut, atribut; 
d. subiect, atribut.  

 
10.  Se dă următoarea secvenţă din textul A: Pădurile de foioase sunt zone de vegetație. 

Substantivele se află în cazurile: 
a. nominativ, acuzativ, acuzativ, acuzativ; 
c. nominativ, acuzativ, genitiv, acuzativ; 

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

 
11. Substantivul subliniat în secvenţa: care îndrăzneşte să calce peste hotarele pustiului şi să 

tulbure, cu zgomotul paşilor sau al respirării sale, adânca linişte a singurătăţii.. apare în alt 
caz în varianta de răspuns: 
a. Paşilor lui le-a răspuns ecoul. 
b. Urmele paşilor se vedeau pe zăpadă. 
c. S-a speriat de zgomotele paşilor săi.    
d. A mers pe traseul paşilor marcaţi pe asfalt. 

 
12.  Cuvântul subliniat în secvenţa: ai fi zis că ea-şi încruntă privirea… are cazul şi funcţia sintactică: 

a. nominativ, subiect; 
c. nominativ, nume predicativ; 

b. acuzativ, complement; 
d. acuzativ, atribut; 

 
13.  Primele două pronume personale din secvenţa: Ea n-are-n sânul ei castele, dar soarele când o 

izbeşte/ O populează cu fantasme, şi cântu-o face de vorbeşte… sunt, în ordine, în cazurile: 
a. acuzativ, dativ; 
c. nominativ, genitiv; 

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

 
14.  Figurile de stil prin intermediul cărora este descrisă natura în următoarea secvenţă din textul B: 

Cu cât înaintam pe drumul Sihlei, cu atât natura devenea mai aspră; ai fi zis că ea-şi 
încruntă privirea şi că mustră pe drumeţul prea cutezător…  sunt, în ordine:  
a. epitetul, personificarea; 
c. enumeraţia, epitetul; 

b. epitetul, epitetul; 
d. personificarea, enumeraţia. 

 
15.  În a doua strofă din textul C, figurile de stil prin intermediul cărora este prezentat muntele sunt 

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

b. epitetul, personificarea; 
d. enumeraţia, personificarea. 

 
16.  În ultima strofă din textul C, figurile de stil prin intermediul cărora este prezentat stejarul sunt: 

a. epitetul, comparaţia; 
c. epitetul, personificarea; 

b. enumeraţia, personificarea; 
d. epitetul, enumeraţia. 
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EXCELENŢĂ 

 
17.  Semnificaţia următoarei secvenţe din textul B: Pe alocurea, poteca se strâmta aşa de tare, 

încât de-abia puteai străbate cu sufletul prin desişul întunecos al unei sihle de carpeni tineri, 
care alcătuia, de o parte şi de alta, doi păreţi nestrăbătuţi. este: 
a. Pădurea deasă îi înspăimântă pe călătorii care terc prin desişuri. 
b. Pădurea este atât de deasă, încât călătorilor le este greu să o străbată. 
c. Călătorii nu pot trece de obstacolele din pădure. 
d. Copacii alcătuiesc un zid de netrecut pentru călătorii care trec pe potecă. 

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

a. prezentarea unor informaţii referitoare la speciile de arbori din pădurile de foioase; 
b. referirile la pădurea de foioase;  
c. surprinderea unor aspecte semnificative legate de pădure; 
d. transmiterea unor sentimente faţă de pădure. 

 
 
 




	Comper-Comunicare_Etapa_aIIa_2015_2016_clasa5-subiect-concurs
	Comper-Comunicare_Etapa_aIIa_2015_2016_clasa5-barem

