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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2012-2013 / ETAPA a II-a – 8 mai 2013
COMPER – COMUNICARE, CLASA a VII-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. Cu siguranță primăvara este cel mai ocupat anotimp pentru grădinarii care își dedică întreaga
muncă plantelor perene. Dacă frigul iernii i-a ținut departe de grădină, sosirea zilelor calde îi
invită acum afară din casă, propunându-le să redescopere în propria manieră frumusețea naturii.
Aranjarea unei grădini nu este niciodată ușoară. Ea presupune o analiză detaliată bazată pe
relief, particularitățile climatice, tipul de sol și gusturile personale în materie de flori. Este bine ca
acestea să fie așezate în funcție de perioada lor de înflorire, dar și de culori, astfel încât grădina să
radieze bucurie tot anul.
În timpul sezonului rece doar rădăcina plantelor perene rămâne vie, iar din ea se dezvoltă în
fiecare primăvară o nouă tulpină. [...]
1. Plantele perene „veșnic verzi” – printre acestea se numără unele varietăți întâlnite în zonele
alpine, care necesită o atenție minimă. În martie sau aprilie, dacă planta arată încă viguroasă și
verde, nu ai decât să o lași în pace. În caz că numai câteva frunze sunt maro și par bolnave,
retează-le cu o foarfecă sau rupe-le cu mâna. Din categoria plantelor perene alpine fac parte:
Cresonul, Aurinia, Dianthus, Iberis, Phlox subulata.
2. Plantele perene „semi-veșnic verzi” – chiar dacă sună atipic, acest nume este justificat de
situațiile când plantele rămân complet verzi în timpul iernilor ușoare. Printre acestea pot fi
menționate: Bergenia, Heuchera, Heucherella, Tiarella, rogozul japonez și diverse ferigi.
3. Plantele perene lemnoase – acestea sunt mai bine lăsate de-o parte până pe la mijlocul
primăverii, înainte de a le tăia din nou. În general se lasă aproximativ 15 cm de la bază pentru
mugurii noi. Câteva exemple din această categorie sunt: Artemisia, Buddleia, Caryopteris,
Erysimum, Fuchsia, Hypericum, Lavandula, Lavatera, Phygelius.
(http://www.gradinamea.ro/Primavara_in_gradina_de_flori_perene_9639_536_1.html)
B. Deasupra noastră se legănau primăvara inflorescențele copacilor, atât de delicate, de trecătoare: puzderia albă și roz a cireșilor, corcodușilor, prunilor, uriașele flori de magnolie,
lumânările castanilor (ce nu-mi plăceau cine știe ce), florile de liliac, mai ales cele cu floarea
dublă cu care-mi plăcea să-mi acopăr obrazul, apoi florile de salcâm cu gustul sălciu […]. Vara
târziu apăreau achenele zburătoare, „elicii” cum le spuneam, iar din inflorescențele socului și
scorușului apăreau ciorchinii de boabe negre și roșii care mi se păreau grozav de frumoase, ca de
lemn lăcuit. Mai târziu aveau să mă atragă mai mult florile sofisticate și necunoscute din florăriile
scumpe, niște urâte excentrice, sau florile extrem de simple cărora nu le dădeam atenție pe
vremuri: cele de tei, de exemplu, pentru culoarea lor […] sau tufănelele. […] Frumoase mi se
păreau florile ignorate, care nu se vând în piață și pe care nu le poți oferi nimănui, cele ale
cartofului sau ale fasolei și mazărei, complicate, delicate, floarea de vânătă sau floarea de fân, în
vâlvătăi roz, ca de mohair, pe dealuri. În ceea ce privește parfumul, nimic nu întrecea în măreție
regina-nopții (altfel nu grozav de frumoasă), care făcea cât esența a o sută, o mie de petunii
adunate la un loc.
(Simona Popescu, Exuvii)
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C. Miresme dulci de flori mă-mbată și mă alintă gânduri blânde...
Ce iertător și bun ți-e gândul, în preajma florilor plăpânde!
Râd în grămadă: flori de nalbă și albe flori de mărgărint,
De parc-ar fi căzut pe straturi un stol de fluturi de argint,
Sfioase-s bolțile spre sară, și mai sfioasă-i iasomia:
Pe fața ei neprihănită se-ngână-n veci melancolia
Seninului de zare stânsă, și-n trandafiri cu foi de ceară
Trăiesc mâhnirile și plânge norocul zilelor de vară.
Atâtea amintiri uitate cad abătute de-o mireasmă:
Parcă-mi arunc-o floare roșă o mână albă de fantasmă,
Ș-un chip bălan lâng-o fereastră răsare-n fulger și se stânge...
De-atuncea mi-a rămas garoafa pe suflet ca un strop de sânge.
Ca nalba de curat odată eram, și visuri de argint
Îmi surâdeau cu drag, cum râde lumina-n foi de mărgărint,
Și dulci treceau zilele toate, și-arar dureri dădeau ocoale...
Ah, amintirile-s ca fulgii rămași uitați în cuiburi goale!
(Dimitrie Anghel, În grădină)
I. INIȚIERE
1.

Conform informațiilor din textul A, din categoria plantelor perene lemnoase fac parte:
a. Lavandula, Cresonul;
b. Artemisia, Iberis;
c. Cresonul, Aurinia;
d. Artemisia, Fuchsia.

2.

Au o denumire atipică:
a. plantele perene „semi-veșnic verzi”;
c. plantele perene „veșnic verzi”;

b. plantele lemnoase;
d. toate plantele perene.

3.

Sfatul oferit grădinarilor cu privire la plantele perene lemnoase este:
a. să fie lăsate de-o parte până la mijlocul verii;
b. să fie lăsate de-o parte până la mijlocul primăverii;
c. să fie tăiate la mijlocul verii;
d. să fie tăiate la mijlocul toamnei.

4.

O structură din textul B referitoare la florile de salcâm este:
a. ciorchinii de boabe negre și roșii;
b. puzderia albă și roz;
c. lemn lăcuit;
d. gustul sălciu.

5.

În textul B, structura: Frumoase mi se păreau florile ignorate nu se referă la:
a. florile cartofului și florile fasolei;
b. florile de liliac;
c. florile de vânătă și florile cartofului;
d. florile de liliac și florile fasolei.

6.

Pentru personajul din textul B, floarea cu mirosul cel mai plăcut este:
a. regina-nopții;
b. floarea de liliac;
c. floarea de salcâm;
d. petunia.
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7.

Florile descrise în strofa a doua a textului C sunt:
a. nalba și iasomia;
b. garoafa și trandafirul;
c. iasomia și trandafirul;
d. nalba și trandafirul.

8.

Substantivul care se repetă în textul C este:
a. fantasmă;
c. garoafă;

9.

b. melancolie;
d. mireasmă.

Adjectivul utilizat în textul C, referitor la florile din natură, este:
a. plăpânde;
b. blânde;
c. sfioase;
d. scumpe.

10. Sunt asociate corect structurile extrase din fragmentele date cu sursa din care provin în varianta
de răspuns:
a. lumânările castanilor – textul B;
b. visuri de argint – textul A;
c. plantelor perene alpine – textul C;
d. strop de sânge – textul B.
11. Se dau cuvintele: (1) stafie; (2) monstru; (3) nălucă; (4) fantomă. Dintre acestea, sunt sinonime
adecvate pentru cuvântul subliniat în secvența: o mână albă de fantasmă:
a. numai (1);
b. (1) și (3);
c. (1), (3) și (4);
d. toate.
12. Substantivele subliniate în secvența: Ea presupune o analiză detaliată bazată pe relief,
particularitățile climatice, tipul de sol și gusturile personale în materie de flori. au, în ordine,
următoarele funcții sintactice:
a. complement direct, atribut, atribut, atribut;
b. complement direct, complement indirect, atribut, atribut;
c. complement circumstanțial de mod, complement direct, atribut, complement direct;
d. complement direct, atribut, complement indirect, subiect.
13. Cuvintele subliniate în secvența: În caz că numai câteva frunze sunt maro și par bolnave,
retează-le cu o foarfecă sau rupe-le cu mâna. au, în ordine, următoarele valori morfologice:
a. adjectiv propriu-zis, pronume nehotărât, pronume posesiv, adjectiv propriu-zis;
b. adverb de timp, adjectiv pronominal nehotărât, adjectiv propriu-zis, pronume personal;
c. adverb de mod, adjectiv pronominal nehotărât, adjectiv propriu-zis, pronume personal;
d. adverb de mod, numeral cardinal, adjectiv propriu-zis, pronume personal.
14. Valoarea morfologică a cuvântului subliniat în secvența: și mai sfioasă-i iasomia este de:
a. verb copulativ;
b. pronume personal;
d. adjectiv pronominal posesiv.
c. pronume posesiv;
15. Secvența în care apar două pronume relative aflate în două cazuri diferite este:
a. În ceea ce privește parfumul;
b. care nu se vând în piață și pe care nu le poți oferi nimănui;
c. care făcea cât esența a o sută;
d. De-atunci mi-a rămas garoafa pe suflet ca un strop de sânge.
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II. CONSOLIDARE
16. Predicatele din secvența: În timpul sezonului rece doar rădăcina plantelor perene rămâne vie,
iar din ea se dezvoltă în fiecare primăvară o nouă tulpină. sunt:
a. rămâne, se dezvoltă;
b. rămâne vie, dezvoltă;
c. rămâne vie, se dezvoltă;
d. rămâne vie, se dezvoltă în fiecare.
17. Cuvintele fără funcție sintactică din versul: Ah, amintirile-s ca fulgii rămași uitați în cuiburi
goale! sunt:
a. ah, ca, în;
b. ah, fulgii, uitați, în;
c. amintirile, rămași, în, goale;
d. ah, ca, în, uitați.
18. Măsura primului vers din textul C este de:
a. cincisprezece silabe;
c. șaptesprezece silabe;

b. șaisprezece silabe;
d. optsprezece silabe.

19. Prima figură de stil utilizată în textul C este:
a. antiteza;
c. epitetul;

b. comparația;
d. personificarea.

20. Cuvântul subliniat în secvența: Vara târziu apăreau achenele zburătoare. are valoare
morfologică diferită în varianta de răspuns:
a. E o vară agitată.
b. Vara vom merge la munte și la mare.
c. Ghioceii nu apar vara, ci primăvara.
d. Vara se încheie anul școlar.
21. Pronumele din secvența: Mai târziu aveau să mă atragă mai mult florile sofisticate și
necunoscute din florăriile scumpe, niște urâte excentrice, sau florile extrem de simple cărora
nu le dădeam atenție pe vremuri. au, în ordine, cazul și funcția sintactică:
a. complement indirect, atribut, complement indirect;
b. subiect, complement indirect, atribut;
c. complement direct, complement indirect, complement indirect;
d. complement direct, complement circumstanțial de mod, complement indirect.
22. În secvența: Acestea sunt mai bine lăsate de-o parte până pe la mijlocul primăverii, înainte de
a le tăia din nou. există:
a. un predicat verbal;
b. două predicate verbale;
c. un predicat verbal și un predicat nominal;
d. două predicate nominale.
23. În secvența: De parc-ar fi căzut pe straturi un stol de fluturi de argint. există:
a. două verbe predicative și un verb copulativ;
b. un verb predicativ și două verbe auxiliare;
c. un verb predicativ, un verb auxiliar și un verb copulativ;
d. trei verbe predicative.
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III. STANDARD
24. Modul de expunere dominant în textul C este:
a. narațiunea;
c. descrierea;

b. monologul;
d. dialogul.

25. După cum rezultă din informațiile prezentate în textul A, următoarea afirmație este corectă:
a. Iarna este cel mai ocupat anotimp pentru grădinari;
b. Bergenia este o plantă perenă alpină;
c. Aranjarea unei grădini este foarte ușoară;
d. În timpul sezonului rece doar rădăcina plantelor perene rămâne vie.
26. În textul C ipostaza eului liric este de:
a. îndrăgostit;
c. muzician;

b. contemplator;
d. pictor.

27. Personificarea din versul: Râd în grămadă: flori de nalbă și albe flori de mărgărint. sugerează:
a. armonia peisajului descris;
b. legătura dintre planul ceresc și cel pământesc;
c. culoarea florilor de nalbă;
d. surâsul inocent al unui copil.
IV. EXCELENȚĂ
28. În ultima strofă a textului C se transmite sentimentul de:
a. neîmplinire în mijlocul naturii;
b. veselie;
c. bucurie deplină;
d. nostalgie dată de trecerea timpului.
29. Modul dominant de expunere în textul B este descrierea, deoarece:
a. se utilizează figuri de stil cu rol în crearea unor imagini artistice diverse;
b. naratorul apare în ipostaza de contemplator;
c. se utilizează cuvinte cu sens figurat;
d. se oferă informații precise despre flori.
30. Următoarea afirmație este corectă:
a. În textul A se transmite o stare de melancolie.
b. În textele B și C apar aspecte caracteristice operelor literare.
c. Textul C nu transmite sentimentele autorului.
d. În cele trei texte sunt prezentate informații concrete despre flori.
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