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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 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. — Doamnă Tartler, aveţi un nume foarte frumos, parcă ar fi decupat dintr-o poveste nordică.
— Tartler e numele meu de fată. Vine de la Tartlau, denumirea germană a satului Prejmer, de
lângă Braşov. E locul din care se trag toţi Tartlerii din lume. În călătorii, dar şi acum, pe internet,
am întâlnit câţiva risipiţi în cele mai stranii locuri, pe toate continentele. La Tartlau îşi are
rădăcinile şi „ramura” noastră, deşi tata s-a născut lângă Mediaş. Pe mama, româncă din
Apuseni, a cunoscut-o la Bucureşti, aici s-au căsătorit şi au rămas, iar eu aici m-am născut.
— Aţi copilărit deci la Bucureşti?
— Da. Aveam o casă lângă Herăstrău. Mamei îi plăcea să facă lungi plimbări în jurul lacului.
Ne plimbam chiar în plină iarnă, pe ger, s-a întâmplat să întâlnim şi lupi (care pătrundeau pe
atunci în oraşul copleşit de zăpadă). Am avut norocul unei copilării fericite, plină de bucurie şi de
mister, trăită în natură şi-n libertate. Uneori, dormeam câte o noapte sub vişin, vara, când se făcea
curăţenie generală. Era ca un fel de excursie în propria curte. Priveam stelele şi aş fi vrut să nu mi
se închidă pleoapele niciodată.
— Cum era mama dvs.? Avea fire moţească?
— Era un om extrem de talentat. Cânta minunat, desena, citea literatură. Vorbea şi ea
germana, şi fiindcă tata era sas, în casă se vorbea bilingv. Aşa că eu am urmat, firesc, cursurile
Şcolii Germane din Bucureşti. Şi îi plăcea foarte mult poezia. Atât de mult îi plăcea, că-mi citea şi
mie. La vârsta de 4-5 ani ştiam deja foarte multe poeme pe de rost. Începusem să scriu eu însămi,
cu litere „de tipar”, nişte năzdrăvănii pe care mama le păstra, ca orice mamă. Peste una din
„operele” de atunci a dat, recent, printre hârtii, şi fiică-mea - era un desen cu doi cănguraşi, având
următoarea subtitrare: „Iese grangurul la soare:/ - Hai la joacă, frăţioare!/ – Du-te tu, măi,
coadă-lungă,/ Că eu stau la mama-n pungă!” (Nu prea făceam deosebire între graur, grangur şi
cangur, haha, dar uite că de la 4 ani aveam curiozităţi exotice !) Bineînţeles că de atunci când ne e
lene să facem ceva, spunem „Du-te tu, măi, coadă-lungă,/ Că eu stau la mama-n pungă!” (râde)
— E o poezie foarte veselă, are exact tonul din cărţile dvs. pentru copii.
— Poeziile pentru copii s-au născut din joaca mea cu familia, cu soţul şi cu fetiţa noastră.
Scriu şi acum poezie pentru copii, pentru că mă bucură. Mi-am dat seama că-mi place să scriu
lucruri vesele, pentru că viaţa, de obicei, nu e aşa.
(Dia Radu, Interviu cu Grete Tartler, în revista Formula As, nr. 1151/2015)
B. Vara, ca toate verile, era un fel de paradis pe pământ. Nu mai trebuia să mă trezesc cu noaptea
în cap, nu mai jucam teatru la masa din bucătărie, mâzgălind prin caiete încât mama să creadă că
fac lecţii, […], nu mai eram pus una, două să tai lemne ori să dau zăpada şi, în plus, cum tata
părăsea bârlogul şi se apuca serios de lucru, fiindcă soarele îi aducea o mulţime de comenzi, nu
mai eram silit să-i ţin socoteala păhărelelor golite şi să-l aud sforăind. Vara, întotdeauna, parcă şi
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sângele prin braţe mi se răsfăţa. Ieşeam moleşit din aşternuturi, lipăiam desculţ pe duşumea, mă
întindeam din tot corpul şi căscam, pe urmă, ca marii boieri, şi ei privind la muştele ameţite,
încercam să aleg ceva plăcut dintre atâtea lucruri plăcute, fie să merg la vânătoare însoţit de
hăitaşi, fie să joc şeptică cu vecinii de moşie, pe terasă, sorbind limonadă şi gustând şerbet, […],
fie să mă plimb călare pe lângă heleşteu […] Cum nu izbuteam să mă decid, clefăiam ceva în dorul
lelii, de obicei pâine şi parizer, scăpam de pijama, găseam hainele unde le lăsasem seara şi plecam
teleleu pe străzi, convins că viaţa îţi oferă, singură, la un simplu fluierat, ce nici n-ai visa.
(Filip Florian, Toate bufniţele)
C. Astăzi când am plecat de la școală,
capacul ghiozdanului ca o petală
s-a deschis și deodată pe cer
au zburat cocorii – echer,
graurii – litere din alfabetar,
lebedele – foi de-abecedar
gâștele – linie, ciorile – ascuțitori,
rândunica arată rândurile prin nori,
iar norii sunt sugativele din ghiozdan
pe care scrie-un stilou Pelikan.
Ca la un semn, s-au pierdut toate-n zbor
de-asta îmi e ghiozdanul atât de ușor!
(Grete Tartler, Vine primăvara)
STANDARD
1.

După cum rezultă din textul A, persoana căreia i se ia interviul s-a născut în:
b. orașul Mediaș;
c. orașul Brașov;
d. satul Prejmer.
a. orașul București;

2.

După cum rezultă din textul A, poeziile pentru copii scrise de Grete Tartler îi provoacă:
b. tristeţe;
c. lene;
d. nepăsare.
a. bucurie;

3.

Sunt corect asociate structurile cu textele din care provin în următoarea variantă de răspuns:
a. aveam curiozităţi exotice – textul B;
b. norocul unei copilării fericite – textul A;
c. să aleg ceva plăcut – textul A;
d. s-au pierdut toate în zbor – textul B.

4.

Când vine vara, personajul din textul B:
a. se preface că îşi scrie temele;
c. îşi imaginează că este un boier din alte
timpuri, care poate să facă orice;

5.

b. scrie poezii;
d. se plimbă prin oraş, pentru a se întâlni cu
prietenii.

Verbul a avea are două valori morfologice diferite în varianta de răspuns:
a. Am avut norocul unei copilării fericite, plină de bucurie şi de mister, trăită în natură şi-n
libertate.
b. Avea fire moţească?
c. plecam teleleu pe străzi, convins că viaţa îţi oferă, singură, la un simplu fluierat, ce nici n-ai
visa.
d. Aveam o casă lângă Herăstrău.

ComPer – Limba și literatura română, Etapa a II-a – 2015-2016, Clasa a VII-a
Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.
Total: 100 de puncte.

2
2/4

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

6.

Numărul grupurilor de sunete* pe care le cuprind verbele din secvenţa: Ieşeam moleşit din
aşternuturi, lipăiam desculţ pe duşumea, mă întindeam din tot corpul şi căscam, pe urmă, ca
marii boieri, şi ei privind la muştele ameţite, încercam să aleg ceva plăcut dintre atâtea
lucruri plăcute, fie să merg la vânătoare însoţit de hăitaşi este:
a. doi;
b. trei;
c. patru;
d. cinci.
*Vor fi numărate toate grupurile de sunete, chiar dacă se repetă.

7.

În următoarea secvenţă din textul C: rândunica arată rândurile prin nori,/ iar norii sunt
sugativele din ghiozdan, substantivele au, în ordine, următoarele funcţii sintactice:
a. subiect, complement direct, complement circumstanţial de loc, subiect, nume predicativ,
atribut;
b. subiect, complement direct, atribut, subiect, nume predicativ, atribut;
c. subiect, complement direct, complement circumstanţial de loc, subiect, complement direct,
atribut;
d. subiect, complement direct, complement circumstanţial de loc, subiect, nume predicativ,
complement circumstanţial de loc.

8.

Se dă următoarea secvenţă din textul A:
— Cum era mama dvs.? Avea fire moţească?
— Era un om extrem de talentat. Cânta minunat, desena, citea literatură. Vorbea şi ea
germana, şi fiindcă tata era sas, în casă se vorbea bilingv.
Numărul substantivelor cu funcţia sintactică de nume predicativ este:
a. unu;
b. doi;
c. trei;
d. patru.

9.

Pronumele din secvenţa: Scriu şi acum poezie pentru copii, pentru că mă bucură. Mi-am dat
seama că-mi place să scriu lucruri vesele. au, în ordine, următoarele funcţii sintactice:
a. complement direct, atribut, complement indirect;
b. complement direct, complement indirect, complement indirect;
c. complement direct, fără funcţie sintactică, complement indirect;
d. complement indirect, complement indirect, complement indirect.

10. Pronumele relativ din secvenţa: iar norii sunt sugativele din ghiozdan/pe care scrie-un stilou
Pelikan. are cazul şi funcţia sintactică:
a. complement circumstanțial de loc, acuzativ;
b. complement indirect, acuzativ;
c. subiect, nominativ;
d. atribut, acuzativ.
11. Verbele subliniate în secvenţa: Nu mai trebuia să mă trezesc cu noaptea în cap, nu mai jucam
teatru la masa din bucătărie, mâzgălind prin caiete apar la alte diateze în varianta de răspuns:
a. A trezit-o mai devreme, pentru a avea timp să se joace cu fratele ei.
b. Se trezeşte dimineaţa, să se joace cu fiica lui, înainte de a pleca la serviciu.
c. Mă trezesc la timp, pentru a juca rolul din piesa de teatru.
d. Ne trezim la timp, pentru a urmări filmul care este jucat de actori celebri.
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12. Cuvintele subliniate în secvenţa: Am avut norocul unei copilării fericite, plină de bucurie şi
de mister, trăită în natură şi-n libertate. determină, în ordine, cuvinte cu următoarele valori
morfologice:
a. verb predicativ, adjectiv, adjectiv;
b. substantiv, adjectiv, adjectiv;
c. verb predicativ, substantiv, adjectiv;
d. verb predicativ, substantiv, adverb.
13. În textul A, verbele incluse în enumeraţia care prezintă calităţile mamei sunt la modul şi timpul:
a. condiţional-optativ, prezent;
b. indicativ, imperfect;
c. indicativ, perfect compus;
d. condiţional-optativ, perfect.
14. În textul C, figura de stil prin care sunt prezentate păsările (cocorii, graurii, lebedele, gâştele,
ciorile) este:
a. epitetul;
b. metafora;
c. repetiţia;
d. enumeraţia.
15. În textul B, apar, ca moduri de expunere:
a. descrierea și narațiunea obiectivă;
c. naraţiunea subiectivă și descrierea;

b. naraţiunea obiectivă și dialogul;
d. monologul liric și descrierea.

16. Figura de stil prin intemediul căreia sunt prezentate ideile personajului cu privire la modul de aşi petrece timpul este:
a. epitetul;
b. personificarea;
c. enumeraţia;
d. comparaţia.
EXCELENŢĂ
17. Sentimentul dominant transmis în textul C este:
a. îngrijorare;
b. tristeţe;
c. bucurie;

d. melancolie.

18. Următoarea afirmaţie este corectă:
a. Textul A sugerează o copilărie nefericită.
b. Textele B şi C sunt literare.
c. În textul C, sunt folosite cuvinte cu sens propriu.
d. Textele A şi B sunt literare.
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