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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 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. Era o dimineaţă obişnuită de toamnă târzie. N-am deschis bine ochii, că s-a şi făcut ora şapte,
ora la care tata venea la mine în cameră, mă lua în braţe şi mă ducea aşa, pe sus, până în
bucătărie. Asta se întâmpla numai în zilele de şcoală. Nu duminica, nu în vacanţe (pe atunci se
mergea la şcoală şi sâmbăta). Ca să-mi facă trezirea uşoară, ca să-mi facă suportabil primul gând
al dimineţii – acela că la opt fix începeau orele. O să ziceţi că eram o răsfăţată şi nu greşiţi prea
mult. Îmi plăcea la nebunie să mă poarte în braţe din patul moale până în bucătăria încălzită de
soba neagră de tuci şi eu să ţin ochii închişi, încercând să ghicesc unde am ajuns. Pe pragul
camerei mele? Nu, nici vorbă, când am deschis ochii, ajunsesem – surpriză! – în dreptul ferestrei.
Tata se abătuse de la traseul obişnuit, ca să văd prima zăpadă din an. Ningea cu fulgi mari de tot,
care cădeau ca-ntr-un film văzut cu încetinitorul. Apoi încercând după câteva clipe să ghicesc unde
am ajuns. În hol? Nici pomeneală, când am deschis ochii, abia treceam pragul camerei mele, tata
având grijă să nu mă lovească de tocul uşii. De fapt, îmi plăcea să nu ghicesc. Îmi plăcea spaima
aceea poate mai mult decât călătoria în sine. Şi în fiecare dimineaţă mă miram cât de lung poate fi
drumul cu ochii închişi până în bucătărie. Şi în fiecare dimineaţă aşteptam cu emoţie momentul în
care tata zicea: «Gata, copilaş, am ajuns» şi mă lăsa din braţe în bucătăria caldă, unde mirosea a
ceai de mentă sau a cacao cu lapte – preferata mea.
(Adela Greceanu, Cioru)
B. Dacă vreţi să vă faceţi o idee despre viaţa mea e destul să vă gândiţi la borderourile cu cifre
din gară. Ore precise de plecare şi nicio destinaţie. [...] Ni se întâmplă uneori, ştiţi prea bine, ca,
datorită unui amănunt, să facem lucruri la care înainte nu ne-am gândit.
Mai întâi, m-am apucat cu toată patima să-mi cântăresc de la capăt viaţa. Şi am început să
pricep ce greşisem. Niciodată n-am trăit, de fapt, decât pentru mine. Am iubit lumea, dar am iubit-o
pentru că existam eu în ea. N-am fost ani de zile decât un solitar diletant*... Ştiţi ce este un solitar
diletant? Unul care trăieşte în singurătate, trăgând cu coada ochiului la lume. Nu e în stare de mai
mult, chiar când se laudă, cum făcusem eu, că vrea să fie pustnic. Dar mai ales nu e în stare să
găsească la limita singurătăţii acea iubire înaltă, purificată de orice egoism, pe care, cu un cuvânt
din păcate prea uzat, o numim fraternitate. Şi pe care am simţit-o aici uneori ca o sete. Oare
adevărata generozitate n-o cunosc decât cei care se dăruie din disperare? Care au ajuns la capătul
pustiului şi au aflat că aceasta nu le oferă nimic? Nu ştiu. Ceea ce ştiu e că netrăindu-şi până la
capăt singurătatea, un solitar diletant păstrează încă iluzii în privinţa ei. El nu ajunge nici la
decepţia completă, nici la revelaţia acestei decepţii.
(Octavian Paler, Viaţa pe un peron)
*diletant: amator, care nu este profesionist;
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C. Crescut-au ghiocei în fulgi de nea?...
Atât de albă-i primăvara mea!
Mi-i sufletul de patimi neatins
Şi cerul floare peste el a nins;
Aleasă floare de mătăsuri moi
A nins în noapte peste pomii goi
Şi i-a învelit în borangic uşor.
A prins o boare, caldă ca un dor,
Ş-adie rar miresmele din Raiu.
Al fluturilor măiestrit alaiu
A curs în suflet, liniştit şi blând,
Pe căi de taină, din adânc de gând.
Şi sus, deasupra albei năluciri,
Pluteşte raza sfintelor iubiri.
Dă primăverii-n duhul meu lumini
Şi se răsfrânge-n ochii tăi senini.
(Zorica Laţcu, Primăvara mea)
I. INIȚIERE
1.

Ritualul la care participă tatăl şi fiica, prezentat în textul A, se desfăşoară:
a. dimineaţa;
b. seara;
c. numai sâmbăta;
d. numai duminica şi în vacanţe.

2.

Fetiţei din textul A îi place să ghicească:
a. cât timp trece când este dusă din camera ei până în bucătărie;
b. în ce loc se află când este purtată în braţe de tată;
c. cine o aşteaptă în bucătărie;
d. ce îi pregăteşte mama la micul dejun.

3.

Prima zăpadă la care se face referire în textul A este comparată cu:
a. o imagine de basm;
b. o scenă dintr-un film care se derulează cu
încetinitorul;
c. un pat moale;
d. o bătaie cu perne.

4.

O structură din textul B care face referire la sentimentele naratorului este:
a. Ore precise de plecare şi nicio destinaţie.
b. Şi am început să pricep ce greşisem.
c. Am iubit lumea, dar am iubit-o pentru că existam eu în ea.
d. Unul care trăieşte în singurătate, trăgând cu coada ochiului la lume.

5.

În textul B, naratorul se caracterizează ca fiind:
a. un pustnic;
b. un iubitor de socializare;
c. un solitar diletant;
d. un egoist.

6.

În textul B, naratorul îşi compară viaţa cu:
a. o luptă;
c. un borderou cu cifre dintr-o gară;

7.

b. imaginea unui pustiu;
d. o piesă de teatru plictisitoare.

Apare o imagine artistică vizuală din textul C în varianta de răspuns:
a. Pluteşte raza sfintelor iubiri;
b. Ningea cu fulgi mari de tot;
c. A prins o boare, caldă ca un dor;
d. Al fluturilor măiestrit alaiu.
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8.

În textul C, trăirile eului liric sunt exprimate în relaţie cu anotimpul:
a. iarna;
b. primăvara;
c. vara;
d. toamna.

9.

În textul C, predomină verbele la modul:
a. infinitiv;
c. condiţional-optativ;

b. conjunctiv;
d. indicativ.

10. Sunt asociate corect structurile extrase din fragmentele date cu sursa din care provin în varianta
de răspuns:
a. A nins în noapte peste pomii goi – textul A;
b. Pe căi de taină, în adânc de gând – textul C;
c. Îmi plăcea spaima aceea poate mai mult decât călătoria în sine – textul B;
d. Era o dimineaţă obişnuită de toamnă târzie. – textul B.
11. Substantivele din secvenţa: Era o dimineaţă obişnuită de toamnă târzie. au, în ordine, cazul şi
funcţia sintactică indicate în varianta de răspuns:
a. nominativ, subiect; acuzativ, atribut;
b. nominativ, nume predicativ; acuzativ, atribut;
c. acuzativ, complement direct; acuzativ, atribut;
d. acuzativ, complement direct, acuzativ, complement circumstanţial de timp.
12. Numărul substantivelor articulate din secvenţa: Şi în fiecare dimineaţă mă miram cât de lung
poate fi drumul cu ochii închişi până în bucătărie. este:
a. unu;
b. doi;
c. trei;
d. patru.
13. Pronumele din secvenţa: Ca să-mi facă trezirea uşoară, ca să-mi facă suportabil primul gând
al dimineţii – acela că la opt fix începeau orele. sunt, în ordine:
a. personal, reflexiv, demonstrativ;
b. personal, reflexiv, nehotărât;
c. personal, personal, demonstrativ;
d. personal, personal, nehotărât.
14. Pronumele personale din secvenţa: Am iubit lumea, dar am iubit-o pentru că existam eu în ea.
au, în ordine, următoarele funcţii sintactice:
a. complement direct, subiect, complement circumstanţial de loc;
b. complement direct, subiect, complement indirect;
c. complement indirect, subiect, complement circumstanţial de loc;
d. complement indirect, subiect, complement circumstanţial indirect.
15. În secvenţa: Şi sus, deasupra albei năluciri,/ Pluteşte raza sfintelor iubiri./ Dă primăverii-n
duhul meu lumini/ Şi se răsfrânge-n ochii tăi senini. există:
a. trei adjective propriu-zise şi trei provenite din alte părţi de vorbire;
b. două adjective propriu-zise şi trei provenite din alte părţi de vorbire;
c. două adjective propriu-zise şi două provenite din alte părţi de vorbire;
d. trei adjective propriu-zise şi două provenite din alte părţi de vorbire.
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II. CONSOLIDARE
16. Pronumele relativ din secvenţa: să facem lucruri la care înainte nu ne-am gândit are cazul şi
funcţia sintactică:
a. dativ, complement indirect;
b. acuzativ, complement direct;
c. acuzativ, complement indirect;
d. acuzativ, atribut.
17. Numărul adjectivelor pronominale din secvenţa: Dacă vreţi să vă faceţi o idee despre viaţa mea
e destul să vă gândiţi la borderourile cu cifre din gară. Ore precise de plecare şi nicio destinaţie.
este:
a. unu;
b. doi;
c. trei;
d. patru.
18. Cuvântul subliniat în secvenţa: Şi în fiecare dimineaţă aşteptam cu emoţie momentul... este
corect analizat în varianta de răspuns:
a. adjectiv pronominal nehotărât, se acordă în gen (neutru), nr. (sing.), caz (acuzativ) cu
substantivul dimineaţă, funcţia sintactică de atribut adjectival;
b. adjectiv pronominal nehotărât, se acordă în gen (feminin), nr. (sing.), caz (acuzativ) cu
substantivul dimineaţă, funcţia sintactică de complement circumstanţial de timp;
c. adjectiv pronominal nehotărât, se acordă în gen (feminin), nr. (sing.), caz (acuzativ) cu
substantivul dimineaţă, funcţia sintactică de atribut adjectival;
d. pronume nehotărât, gen feminin, nr. sing., caz acuzativ, funcţia sintactică de atribut
pronominal.
19. În primele patru versuri din textul C, apar următoarele figuri de stil:
a. metafora, epitetul, enumeraţia;
b. metafora, epitetul, enumeraţia, repetiţia;
c. metafora, epitetul, repetiţia;
d. metafora, epitetul, comparaţia.
20. Forma de dativ a pronumelui relativ din secvenţa: Unul care trăieşte în singurătate, trăgând cu
coada ochiului la lume. apare în varianta de răspuns:
a. Copilul căruia i-am dat biletul ne-a mulţumit.
b. Exerciţiul asupra căruia a insistat era uşor.
c. Băiatul înaintea căruia s-a aşezat era colegul lui.
d. Casa pe care a admirat-o era impunătoare.
21. Cuvântul subliniat în secvenţa: Nu e în stare de mai mult, chiar când se laudă, cum făcusem
eu, că vrea să fie pustnic. are altă funcţie sintactică în următoarea variantă de răspuns:
a. A rămas un pustnic, în ciuda eforturilor de a socializa.
b. Cine nu are prieteni, ajunge un pustnic.
c. Era un pustnic convins.
d. A întâlnit un pustnic.
22. Numeralul din secvenţa: N-am deschis bine ochii, că s-a şi făcut ora şapte. este corect analizat
în varianta de răspuns:
a. numeral cardinal cu valoare substantivală, caz nominativ, atribut (apoziţie);
b. numeral cardinal cu valoare adjectivală, caz nominativ, atribut (apoziţie);
c. numeral cardinal cu valoare substantivală, caz acuzativ, atribut (apoziţie);
d. numeral cardinal cu valoare adjectivală, caz acuzativ, atribut (apoziţie).
23. Modul dominant de expunere din textele A şi B este:
a. naraţiunea;
b. dialogul;
c. monologul;
d. descrierea.
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III. STANDARD
24. Rima versurilor din textul C este:
a. împerecheată;
c. îmbrăţişată;

b. încrucişată;
d. monorimă.

25. Măsura ultimului vers din textul C este:
a. 10 silabe;
c. 12 silabe;

b. 11 silabe;
d. 13 silabe.

26. Textul C este liric, deoarece:
a. sentimentele autorului sunt transmise direct, prin vocea eului liric şi 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.
27. Sentimentul dominant pe care îl transmite textul C este de:
a. tristeţe;
b. nostalgie;
c. melancolie;
d. bucurie.
IV. EXCELENȚĂ
28. Mesajul textelor B şi C se referă la:
a. încercările de atingere a unei stări de linişte interioară;
b. căutarea unei lumi ideale;
c. atitudinea omului în raport cu evenimente însemnate din existenţa proprie;
d. înţelegerea lumii exterioare.
29. Un aspect comun al textelor A, B şi C este:
a. prezintă trăiri interioare, sentimente ale autorilor;
b. evocarea unor amintiri din copilărie;
c. prezentarea unor spaţii cu o semnificaţie aparte pentru autori;
d. rememorarea unor întâmplări semnificative din viaţa autorilor.
30. Următoarea afirmație nu este corectă:
a. în textul A, apar enumeraţii cu rolul de a crea imagini artistice;
b. în textul C, modul dominant de expunere este monologul liric;
c. textul A nu transmite sentimentele autorului;
d. în textul B nu apare un narator.
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