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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 VIII-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.

Dragă tanti Pia,

16 februarie 1963, Bucureşti

Am primit cu atâta drag scrisoarea ta şi am citit-o şi răscitit-o de atâtea ori, încât mi s-a părut
că te cunosc şi că văd printre rânduri chipul tău îndepărtat.
Ah, tanti Pia, mă simt aşa uşoară, iar când mă duc şi mă întorc de la şcoală îmi vine să cânt
tare de tot şi s-o iau la fugă pe străzi, călcând în toate băltoacele, bucuroasă din te miri ce. Într-o
seară am visat că mă apropiam de geam cu ochii închişi. Dechizând larg ferestrele, am văzut un
pom tânăr cu mugurii atât de verzi, încât păreau calzi. Când m-am trezit din somn m-am simţit şi
eu ca un mugur dezghiocat din coajă.
Casa noastră e o oază de linişte, iar odăile, fiecare cu atmosfera ei, au ceva din fiinţele care
stau în ele. Buni, cu fotografiile şi cărţile ei vechi, cu veioza aprinsă seara, Manana, trebăluind din
zori şi până-n noapte, mama mea dragă, veghindu-mă liniştită, unchiul meu, trecând tăcut prin
încăperi asemeni unui motan, mătuşa mea, plăpândă, urmându-l ca o umbră, toate alcătuiesc mica
mea familie, pe care o iubesc atât de mult. Căci toţi formăm părţile unei singure făpturi complexe
care reprezintă viaţa noastră unită şi de aceea, când cineva dintre noi lipseşte, fiinţa aceea devine
infirmă.
Aş avea multe lucruri să-ţi povestesc, lucruri mărunte care sunt indispensabile unei vieţi
obişnuite, în aparenţă. Ţi-aş spune cât de mult iubesc străzile cu băltoace, oamenii pe care nu i-am
cunoscut niciodată, tramvaiele, vrăbiile şi cerul, care, împreună, îmi dau o sete nemărginită de a
trăi.
(Minunea timpului trăit, din corespondenţa Monicăi Pillat şi a lui Lily Teodoreanu cu Pia Pillat)
B. Bunica mea se numea Fana. Însuşi faptul că bunica avea un nume mi se părea tulburător,
neaşteptat. Şi apoi, Fana! Era frumos? Urât? Nu ştiu. Venea de departe. Aducea parfumul unor
vremi pe care mintea mea neliniştită se străduia să le înţeleagă, timpuri în care am fost şi nu am
fost, în care, nelămurit, doream să mă întorc.
De ziua mea, şase lumânărele pâlpâiau pe tortul înzăpezit de frişcă. Într-un capăt al mesei
stătea tata, într-altul, ca o umbră cu ochelari, ca o sperietoare cu nasul de carton lipit de pieliţa
scorojită – un fel de pergament mototolit care fusese cândva obraz omenesc – cu un neg mare pe
frunte şi albeaţă pe un ochi, străbunica mea, teribila Catrina Caţian. Copiii de pe stradă, fiindcă
nu ştiau cine a fost, îndrăzneau să râdă când o vedeau şi îi strigau Mumia. În casă domnea şi
acum, când avea optzeci de ani, auzea orice şoaptă, vedea fiecare mişcare, împletea intrigile,
întreţinea misterul.
În zilele de sărbătoare, lua masa cu noi şi bunicul. Unii îi spuneau şi acum dom’ Jorj, alţii
Nebunul. Niciodată n-am înţeles de ce nu era el bărbatul bătrânei Caţian. Era ginerele ei şi tatăl
celor trei fete care stăteau în jurul mesei: mama mea, tanti Marie şi Neneea.
Mereu bolnav de gălbinare, încovoiat, cu un aer veşnic vinovat de ceva, ţinea ochii în jos,
tăcea. De altminteri, la masă fiecăruia îi era parcă frică de propria voce, fiecare se ferea să nu-i
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afle celălalt gândul. Dar de ziua mea socoteam că-mi este îngăduit orice, chiar şi această
întrebare, care nu ştiu cum îmi ţâşnise în minte şi nu-mi dădea pace:
— Cum o chema pe bunica?
Furculiţele mătuşilor mele rămăseseră în aer, gata să împungă. Privirile, toate, mărite,
înţepenite, goale. Îmi bătea inima, îmi zvâcneau tâmplele, îmi tremurau mâinile, dar nu mai puteam
da înapoi. Încăpăţânată, am repetat întrebarea. Bunicul a ridicat ochii din farfurie. Niciodată nu
mi s-au părut atât de sfioşi, de obosiţi şi de galbeni.
— Fana, mi-a răspuns vocea lui.
(Cella Serghi, Cartea Mironei)
C. M-am rugat de tata-mare
Să mă ia la vânătoare.
Cu căciula pe-o ureche,
Cu ciubote de voinic
Şi cu puşca lui cea veche Cine-ar zice că sunt mic?...
Seara limpede şi blândă
Se coboară peste văi.
Mă aşez şi eu la pândă
Ca şi ceilalţi flăcăi.
Peste câmp, departe-hăt,
Nicio umbră de omăt.
Când, deodată, lângă mine,
Se zburleşte-un mărăcine...

Uite mă, ce arătare!
Nici nu merge, nici nu sare!
Se împiedică de-un op,
Dă la deal de zici că-i şchiop,
Dă la vale, cade-n bot,
Cu codiţa de-a spinare,
Cu urechile de-un cot!
Inima cumplit îmi bate,
Ce-a mai fost şi asta, frate?...
Râde-n barba lui, bunicul:
— Mi s-a speriat voinicul
Şi-a scăpat şi flinta jos,
Pentru-un iepuraş fricos!
(Otilia Cazimir, La iepuri)

I. INIŢIERE
1.

2.

Destinatarul textului A este:
a. o mătuşă;
c. mama;

b. bunica;
d. unchiul.

Textul A este preluat:
a. dintr-o scrisoare;
c. dintr-o carte de memorii;

b. dintr-un jurnal;
d. dintr-o carte de poveşti.

3.

În textul A, personajului buni îi este asociată următoarea structură:
a. trebăluind din zori şi până-n seară;
b. plăpândă, urmându-l ca o umbră;
c. cu fotografiile şi cărţile ei vechi;
d. bucuroasă din te miri ce.

4.

Masa în familie la care participă personajele din textul B este prilejuită de aniversarea:
a. de cinci ani a personajului-narator;
b. de şase ani a personajului-narator;
c. de optzeci de ani a personajului Catrina
d. de şaizeci de ani a bunicului.
Caţian;

5.

O structură din textul B care face referire la atitudinea tuturor participanţilor la masă este:
a. îndrăzneau să râdă;
b. fiecare se ferea să nu-i afle celălalt gândul;
c. socoteam că-mi este îngăduit orice;
d. atât de sfioşi, de obosiţi şi de galbeni.
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6.

Bunicul, personajul din textul B, este, în raport cu Catrina Caţian:
a. soţ;
b. fiu;
c. ginere;
d. tată.

7.

Un vers din textul C care face referire la timp este:
a. Să mă ia la vânătoare;
b. Dă la deal de zici că-i şchiop;
c. Se zburleşte-un mărăcine;
d. Seara limpede şi blândă.

8.

O structură din textul C referitoare la evenimentele trăite de copil este:
a. Cine-ar zice că sunt mic?
b. Râde-n barba lui bunicul;
c. Peste câmp, departe-hăt/ Nicio umbră de omăt.
d. Uite, mă, ce arătare!/ Nici nu merge, nici nu sare!

9.

Fac parte din acelaşi câmp lexical cuvintele din textul C grupate în varianta de răspuns:
a. fricos, puşca;
b. flinta, puşca;
c. ciubote, puşca;
d. arătare, şchiop.

10. În textele B şi C, se transmite acelaşi tip de sentimente cu ajutorul imaginilor artistice referitoare la:
a. miros;
b. pipăit;
c. inimă;
d. gând.
11. Se dă următoarea secvenţă din textul A: Dechizând larg ferestrele, am văzut un pom tânăr cu
mugurii atât de verzi, încât păreau calzi. Când m-am trezit din somn m-am simţit şi eu ca un
mugur dezghiocat din coajă. Numărul complementelor circumstanţiale este:
a. unu;
b. doi;
c. trei;
d. patru.
12. În secvenţa: Casa noastră e o oază de linişte, iar odăile, fiecare cu atmosfera ei, au ceva din
fiinţele care stau în ele. apar:
a. două predicate nominale şi unul verbal;
b. un predicat nominal şi două verbale;
c. un predicat nominal şi unul verbal;
d. trei predicate verbale.
13. În secvenţa: Mi s-a speriat voinicul/ Şi-a scăpat şi flinta jos, substantivul subliniat are cazul şi
funcţia sintactică:
a. acuzativ, complement direct;
b. acuzativ, complement indirect;
c. nominativ, apoziţie;
d. nominativ, subiect.
14. Termenul regent al complementului circumstanţial de loc subliniat în secvenţa: Ah, tanti Pia,
mă simt aşa uşoară, iar când mă duc şi mă întorc de la şcoală... este:
a. mă duc;
b. mă întorc;
c. mă simt;
d. uşoară.
15. Cuvântul subliniat în secvența: îmi dau o sete nemărginită de a trăi are valoarea morfologică
și funcția sintactică:
a. verb predicativ, atribut;
b. verb nepredicativ, atribut;
c. verb predicativ, complement circumstanţial de mod;
d. verb predicativ, complement circumstanţial de cauză.
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II. CONSOLIDARE
16. Cuvântul subliniat în secvenţa: Mereu bolnav de gălbinare, încovoiat, cu un aer veşnic vinovat
de ceva, ţinea ochii în jos, tăcea. are valoarea morfologică şi funcţia sintactică:
a. adjectiv, complement circumstanțial de mod; b. adverb, complement circumstanțial de mod;
c. adjectiv, atribut;
d. adverb, atribut.
17. Figurile de stil care apar în secvența: Bunica mea se numea Fana. Însuşi faptul că bunica
avea un nume mi se părea tulburător, neaşteptat. Şi apoi, Fana! Era frumos? Urât? sunt:
a. epitetul, enumeraţia, interogaţia retorică;
b. epitetul, antiteza, metafora;
c. enumeraţia, metafora, interogaţia retorică;
d. enumeraţia, epitetul, personificarea.
18. În structura: Nicio umbră de omăt se realizează, ca figură de stil:
a. o comparaţie;
b. o antiteză;
c. o metaforă;
d. o personificare.
19. În secvenţa: Căci toţi formăm părţile unei singure făpturi complexe care reprezintă viaţa
noastră unită şi de aceea, când cineva dintre noi lipseşte, fiinţa aceea devine infirmă. se
sugerează legătura dintre:
a. organele unui corp;
b. părinţi şi copii;
c. membrii unei familii;
d. om şi mediul în care acesta trăieşte.
20. Se obţine o frază în care să apară o subordonată circumstanţială de loc prin expansiunea/
extensia unei părţi secundare de propoziţie din structura:
a. Când, deodată, lângă mine,/ Se zburleşte-un mărăcine;
b. M-am rugat de tata-mare;
c. Inima cumplit îmi bate;
d. Ce-a mai fost şi asta, frate?
21. Propoziţiile din secvenţa: Ah, tanti Pia, mă simt aşa uşoară, iar când mă duc şi mă întorc de
la şcoală îmi vine să cânt tare de tot şi s-o iau la fugă pe străzi, călcând în toate băltoacele.
sunt, în ordine:
a. PP, PP, CT, CT; CD, CD;
b. PP, PP, CT, CT, SB, SB;
c. PP, PP, CT, CD, CD, CM;
d. PP, PP, CT, CT, SB, SB, CM.
22. Expansiunea/Extensia în propoziţia subordonată corespunzătoare a părţii de propoziţie subliniate
în structura: De ziua mea, şase lumânărele pâlpâiau pe tortul înzăpezit de frişcă. apare în
varianta de răspuns:
a. De ziua în care a fost aniversarea mea, şase lumânărele pâlpâiau pe tortul înzăpezit de frişcă.
b. Când a fost ziua mea, şase lumânărele pâlpâiau pe tortul înzăpezit de frişcă.
c. În ziua aniversării mele, şase lumânărele pâlpâiau pe tortul înzăpezit de frişcă.
d. În ziua în care am împlinit şase ani, lumânărelele pâlpâiau pe tortul înzăpezit de frişcă.
23. Contragerea propoziţiei subordonate din fraza: În casă domnea şi acum, când avea optzeci de
ani, auzea orice şoaptă, vedea fiecare mişcare, împletea intrigile, întreţinea misterul. este
corect realizată în varianta de răspuns:
a. În casă domnea şi acum, la optzeci de ani, auzea orice şoaptă, vedea fiecare mişcare,
împletea intrigile, întreţinea misterul.
b. În casă domnea şi acum, când avea optzeci de ani, auzind orice şoaptă, vedea fiecare mişcare,
împletea intrigile, întreţinea misterul.
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c. În casă domnea şi acum, când avea optzeci de ani, auzea orice şoaptă, văzând fiecare mişcare,
împletea intrigile, întreţinea misterul.
d. În casă domnea şi acum, când avea optzeci de ani, auzea orice şoaptă, vedea fiecare mişcare,
împletind intrigile, întreţinea misterul.
III. STANDARD
24. Pronumele relativ din secvenţa: Aducea parfumul unor vremi pe care mintea mea neliniştită
se străduia să le înţeleagă. are cazul şi funcţia sintactică:
a. acuzativ, atribut;
b. acuzativ, complement indirect;
c. acuzativ, complement direct;
d. nominativ, atribut.
25. În penultimul paragraf din textul B, fraza în care sunt prezentate trăirile copilului este realizată
prin raporturi sintactice de:
a. coordonare prin juxtapunere;
b. coordonare şi subordonare;
c. subordonare prin juxtapunere;
d. subordonare prin joncţiune.
26. În textul A, se sugerează ideea că:
a. atmosfera din casă este apăsătoare;
b. prezenţa permanentă a tuturor membrilor familiei este stresantă;
c. relaţiile dintre membrii familiei sunt încordate;
d. relaţiile dintre mebrii familiei sunt armonioase, calme.
27. Textul B este epic, deoarece:
a. sentimentele autorului sunt transmise direct, prin intermediul naratorului;
b. apar numeroase figuri de stil, iar modul dominant de expunere este descrierea;
c. sunt prezentate detaliat sentimentele celui care participă la o masă în familie;
d. se transmit indirect sentimentele autorului, prin intermediul naratorului şi al personajelor.
IV. EXCELENȚĂ
28. În textul B, atmosfera tensionată din timpul mesei în familie este accentuată din cauza:
a. întrebării referitoare la numele bunicii;
b. intervenţiei bunicului în discuţie;
c. prezenţei mătuşilor;
d. cuvintelor rostite de copiii de pe stradă la adresa străbunicii.
29. Sentimentul pe care îl trăieşte copilul din textul C este:
a. curaj;
b. frică;
c. nelinişte;
d. groază.
30. Următoarea afirmație este corectă:
a. În textul A, apar comparaţii, cu rolul de a crea imagini artistice vizuale.
b. În toate textele apar aspecte caracteristice operelor literare.
c. Textul A nu transmite sentimentele autorului.
d. Toate textele fac referire la relaţiile din cadrul familiei.
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