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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 VI-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.  Una dintre cele mai importante reguli impuse în spaţiul public este aceea de a nu invada 
spaţiul personal al altora. Dar cum a luat naştere acest concept şi de ce ne simţim atât de incomod 
atunci când el este încălcat? 

Conform unei lucrări din anii 1960, aparţinând antropologului american Edward Hall, spaţiul 
personal al fiecăruia dintre noi are patru dimensiuni, în funcţie de persoanele lângă care stăm. 

Cea mai restrânsă zonă poartă numele de spaţiu intim şi se extinde în afara corpurilor noastre 
la 45 cm în fiecare direcţie (asemenea unei „bule” invizibile care ne înconjoară), în ea putând 
pătrunde doar familia, prietenii şi animalele de companie. Următoarea dimensiune poartă numele 
de spaţiu personal şi se extinde de la 45 de cm la 120 de cm. Aici pot pătrunde prieteni şi cunoscuţi, 
mai ales în cazul unei conversaţii informale, dar necunoscuţii sunt văzuţi ca intruşi. De la 120 de 
cm la 360 se formează zona numită spaţiu social, în care oamenii iau parte la interacţiuni sociale 
cu necunoscuţii. Dincolo de această barieră se situează spaţiul public, deschis tuturor. 

Cu toate acestea, unii specialişti spun că limitele diferă de la o cultură la alta şi în funcţie de 
context. Specialistul Ralph Adolphs este de părere că începem să înţelegem acest concept în jurul 
vârstei de 3-4 ani, urmând ca distanţele fiecărui tip de spaţiu personal să se cimenteze până 
ajungem la adolescenţă. Într-o lucrare din 2009, Adolphs sublinia faptul că la baza determinării 
spaţiului personal stă nucleul amigdalian, regiunea din creier implicată în declanşarea fricii. 

Nucleul amigdalian se activează atunci când invadăm spaţiul personal al altora. Acest lucru 
reflectă răspunsul emoţional puternic produs atunci când cineva stă prea aproape de noi. 

Un alt specialist, psihologul Robert Sommer, a explicat că, atunci când suntem în locuri 
aglomerate, precum un autobuz sau metrou, şi nu putem evita invadarea spaţiului personal, tindem 
să îi „dezumanizăm” pe cei din jur, prin evitarea privirii sau a altor contacte. 

(De ce fiecare om are un spaţiu personal?, text preluat de pe http://www.descopera.ro) 
 

B.  În odaia lui Dănuţ ardea focul, încălzind lumina soarelui. Pe podele s-aliniau ghetele, pantofii, 
papucii şi galoşii. Patul, masa, scaunele erau troienite de albiturile pregătite pentru cufărul din 
mijlocul odăii.  

— De ce te-nghesui? mormăi Dănuţ, strângându-se mai tare. 
— Taci... ţi-am mai spus odată să taci! îl ameninţă Olguţa, scuturându-l de umăr. 
Şedeau îngrămădiţi în cufărul golit de rafturi, cu atitudini rigide de fachiri*. Cufărul era al lui 

Dănuţ; ideea, a Olguţei. Dănuţ blestema ideea, Olguţa dispreţuia cufărul. Numai că Olguţa îşi 
ducea ideile până la capăt. 

— Nu mai pot. Eu ies afară, se răzvrăti Dănuţ. 
— Ba ai să stai. 
Dănuţ oftă acru.  
— Măcar deschide puţin... să răsuflu. 
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Cu multă zgârcenie, Olguţa crăpă capacul. Dănuţ îşi umplu plămânii de libertate, şi repede 
bătu din cap o mătanie berbecească, din pricina plafonului grăbit. 

Presiunea psihologică sporea necontenit, ca într-un submarin naufragiat pe măsură ce se 
scufundă. Din antret* venea zvon de glasuri. [...] 

— Da’ unde-i Dănuţ?... întrebă doamna Deleanu, încuind lacata. [...] 
— Dănuţ! Olguţa! Unde sunteţi? 
— ... 
— Vezi, nu-s dincolo, Monica? 
— Nu-s, tante Alice! 

(Ionel Teodoreanu, La Medeleni) 
*fachir – prestidigitator, hipnotizator, îmblânzitor de circ. 
*antret – antreu, intrare. 
 
C.  De-o fi să fie raiul, să fie un zăvoi 

Cu sălciile-n muguri şi ierburile moi, 
Cu miei priori* – tot îngeri albi, plăpânzi şi goi – 
Şi apa pe sub ramuri să cânte ca un roi 
De-albine nevăzute ce cată miere-n flori. 
De-o fi să fie raiul, să fie-un lan de grâu, 
În vântul dimineţii să mişte ca un râu, 
În soarele de-amiază să ardă aur greu, 
Să intre-n el arhangheli cu secera în brâu 
Şi umbra lor albastră să dăinuie târziu. 
De-o fi să fie raiul, să fie-un deal cu vii, 
Cu prune cum e bruma şi mere arămii. 
Deasupra lui să zboare cu frunza cea dintâi 
Un stol de păsări albe vâslind prin zări pustii, 
Ţipând a toamnă lungă, ca dorul meu să-l ştii. 
 
De-o fi să fie raiul, să fie-un câmp de nea, 
Să scânteie zăpada aprinsă stea cu stea 
Şi zurgălăi de sănii să sune-cum suna 
În ţara mea pe vremuri copilăria mea 
Când toată tinereţea, iubire, te-aştepta. 

   (Ion Pillat, De-o fi să fie raiul) 
 
*prior (despre miei): născut primăvara foarte timpuriu. 
 

I. INIŢIERE 
 
1. Conform informaţiilor prezentate în textul A, spaţiul personal: 

a. se extinde în afara corpurilor noastre la 45 cm în fiecare direcţie; 
b. se extinde de la 45 de cm la 120 de cm; 
c. se conturează de la 120 de cm la 360 cm; 
d. se defineşte de la 360 de cm în afara corpurilor noastre. 

 
2.  Cercetările întreprinse de Ralph Adolphs reliefează ideea că omul înţelege conceptul de spaţiu 

personal: 
a. în jurul vârstei de 3-4 ani; 
c. la maturitate; 

b. în perioada adolescenţei; 
d. la bătrâneţe. 
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3.  Conform informaţiilor prezentate în textul A, în spaţiul intim pot pătrunde: 
a. prieteni şi cunoscuţi; 
c. familia, prietenii, animalele de companie; 

b. necunoscuţi;
d. persoanele care au nevoie de informaţii. 

 
4.   O structură din textul B care face referire la trăirile copiilor care se ascund în cufăr este: 

a. îl ameninţă Olguţa;
c. şedeau îngrămădiţi în cufărul golit de rafturi; 

b. cu atitudini rigide de fachiri; 
d. Presiunea psihologică sporea necontenit. 

 
5.  Olguţa, personajul din textul B: 

a. este încântată de cufărul lui Dănuţ;
c. nu îl lasă pe Dănuţ să respire; 

b. iniţiază jocul de-a v-aţi ascuns; 
d. ajută la alcătuirea bagajului. 

 
6.  A doua replică din textul B îi aparţine: 

a. lui Dănuţ; 
c. Monicăi; 

b. doamnei Deleanu;
d. Olguţei. 

 
7.  În textul C, o structură care face referire la anotimpul vara este:  

a. În soarele de-amiază să ardă aur greu;     
c. Deasupra lui să zboare cu frunza cea dintâi;

b. Cu prune cum e bruma şi mere arămii;  
d. Cu sălciile-n muguri şi ierburile moi.

 
8.  În textul C, predomină verbele la modul: 

a. indicativ;      
c. conjunctiv;    

b. condiţional-optativ;   
d. imperativ.

 
9.  Ţinând cont de informaţiile oferite în textul A, se poate afirma că lui Dănuţ, personajul din 

textul B, Olguţa îi încalcă: 
a. spaţiul intim; 
c. spaţiul public; 

b. spaţiul personal;
d. spaţiul social.

 
10.  Sunt asociate corect structurile extrase din fragmentele date cu sursa din care provin în varianta 

de răspuns: 
a. asemenea unei „bule” invizibile care ne înconjoară – textul B;
b. scaunele erau troienite dee albiturile pregătite pentru cufărul din mijlocul odăii – textul C; 
c. spaţiul personal al fiecăruia dintre noi are patru dimensiuni – textul A; 
d. În vântul dimineţii să mişte... – textul B.

 
11. Substantivele din secvenţa: Conform unei lucrări din anii 1960, aparţinând antropologului 

american Edward Hall, spaţiul personal al fiecăruia dintre noi are patru dimensiuni sunt, în 
ordine, în cazurile: 
a. dativ, acuzativ, dativ, nominativ, nominativ, acuzativ;     
b. dativ, acuzativ, genitiv, nominativ, nominativ, acuzativ;    
c. dativ, acuzativ, dativ, acuzativ, nominativ, acuzativ;   
d. genitiv, acuzativ, dativ, nominativ, nominativ, acuzativ.

 
12.  Al doilea substantiv din secvenţa: În odaia lui Dănuţ ardea focul... este: 

a. articulat nehotărât;
c. nearticulat; 

b. articulat hotărât;
d. precedat de un adjectiv. 

 
13.  Pronumele din secvenţa: — Taci... ţi-am mai spus odată să taci! îl ameninţă Olguţa, 

scuturându-l de umăr. sunt, în ordine, în cazurile: 
a. dativ, acuzativ, acuzativ; 
c. dativ, genitiv, acuzativ; 

b. acuzativ, acuzativ, acuzativ; 
d. genitiv, acuzativ, acuzativ. 
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14. Pronumele personale din secvenţa: Să intre-n el arhangheli cu secera în brâu/ Şi umbra lor 
albastră să dăinuie târziu. au, în ordine, următoarele funcţii sintactice: 
a. complement, complement; 
c. atribut, complement; 

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

 
15.  Numărul adjectivelor propriu-zise, variabile, cu trei forme flexionare din secvenţa: Un stol de 

păsări albe vâslind prin zări pustii,/ Ţipând a toamnă lungă, ca dorul meu să-l ştii. este: 
a. unu; 
c. trei; 

b. doi; 
d. patru. 

 
II. CONSOLIDARE 

 
16.  Cuvintele subliniate în secvenţa: Şi zurgălăi de sănii să sune-cum suna/ În ţara mea (1) pe 

vremuri copilăria mea(2)/ Când toată tinereţea, iubire, te-aştepta. sunt, în ordine: 
a. pronume posesiv (1), adjectiv pronominal posesiv (2); 
b. adjectiv pronominal posesiv (1), pronume posesiv (2); 
c. adjectiv pronominal posesiv (1) şi (2); 
d. pronume posesiv (1) şi (2). 

 
17.  Numeralul din secvenţa: Într-o lucrare din 2009, Adolphs sublinia faptul că la baza 

determinării spaţiului personal stă nucleul amigdalian este:  
a. cardinal, compus, cu valoare substantivală;    
c. cardinal, compus, cu valoare adjectivală;    

b. cardinal, simplu, cu valoare substantivală;   
d. cardinal, simplu, cu valoare adjectivală. 

 
18.  În textul C, figura de stil dominantă prin intermediul căreia este prezentat spaţiul imaginar al 

raiului este: 
a. enumeraţia;      
c. comparaţia;    

b. personificarea;   
d. epitetul. 

 
19.  În textul C, predomină imaginile artistice: 

a. motorii;      
c. olfactive;    

b. auditive;   
d. vizuale. 

 
20.  Forma de dativ corespunzătoare pronumelui personal din secvenţa: Să intre-n el arhangheli cu 

secera în brâu, păstrând persoana şi numărul, apare în varianta de răspuns: 
a. Lui nu i s-a adus ce a cerut. 
b. Înaintea lui stăteau colegii. 
c. Toate acţiunile lui demonstrau pasiunea pentru sport. 
d. La vederea mamei, pe faţa lui a apărut un zâmbet. 

 
21. Cuvântul subliniat în secvenţa: Dar cum a luat naştere acest concept şi de ce ne simţim atât de 

incomod atunci când el este încălcat? are altă valoare morfologică în următoarea variantă de 
răspuns: 
a. În vederea atingerii acestui scop, au muncit toţi. 
b. Tot acest efort nu a avut niciun rezultat. 
c. Pentru acest copil s-au depus bani. 
d. Acesta a ajuns primul la destinaţie. 
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22.  Cuvântul subliniat în secvenţa: Eu ies afară, se răzvrăti Dănuţ. este corect analizat în varianta 
de răspuns: 
a. adverb de loc, complement circumstanţial de loc; 
b. adverb de mod, complement circumstanţial de mod; 
c. substantiv, complement circumstanţial de loc; 
d. substantiv, nume predicativ. 

 
23.  Modul dominant de expunere din textul B este: 

a. naraţiunea;      
c. monologul;    

b. dialogul;   
d. descrierea.

 
III. STANDARD 

 
24.  Rima primelor patru versuri din textul C este: 

a. împerecheată;      
c. îmbrăţişată;    

b. încrucişată;   
d. monorimă.

 
25.  Măsura versurilor din ultima strofă a textului C este: 

a. 11 silabe;      
c. 13 silabe;    

b. 12 silabe;   
d. 14 silabe.

 
26.  Un aspect al realităţii care îl inspiră pe poet în crearea lumii imaginare din textul C ar putea fi: 

a. trecerea timpului;
b. amintirea copilăriei petrecute într-un spaţiu deosebit; 
c. frumuseţea naturii; 
d. amintirea casei părinteşti. 

 
27.  Textul C este liric, deoarece:  

a. sentimentele autorului sunt transmise direct, prin imaginile artistice create;     
b. apar numeroase figuri de stil, iar modul dominant de expunere este naraţiunea;    
c. sunt prezentate detaliat sentimentele unui personaj, în legătură cu propria copilărie;   
d. se transmit indirect sentimentele autorului, prin intermediul figurilor de stil şi al imaginilor 

artistice. 
 

IV. EXCELENȚĂ 
 
28.  Sentimentul dominant pe care îl transmite textul C este de: 

a. tristeţe;      
c. nostalgie;    

b. teamă;   
d. fericire.

 
29.  Sunt personaje în textele date: 

a. Edward Hall, Ralph Adolphs;       
b. Dănuţ, Olguţa, Monica, doamna Deleanu; 
c. Edward Hall, Dănuţ, Olguţa;   
d. Edward Hall, Ralph Adolphs, Dănuţ, Olguţa, Monica, doamna Deleanu. 

 
30.  Următoarea afirmaţie nu 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 nu transmite sentimentele autorului;   
d. în textul B apar personaje. 
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