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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 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. Termenul de fotografie are o triplă semnificație în vorbirea curentă: este tehnica care poate
crea imagini sub acțiunea luminii; este o imagine obținută prin această tehnică; este o ramură a
artei grafice care folosește această tehnică. […]
Încă de pe vremea lui Aristotel s-a știut cum se poate pune realitatea într-o cutie: este suficient
să se facă o gaură într-o cutie închisă ca să apară o imagine reală inversată pe fondul interior al
cutiei. Se obține astfel o așa-numită cameră obscură.
Pe de altă parte, alchimiștii știau că lumina înnegrește clorura de argint.
A treia contribuție a venit din partea lui John Herschel, care în 1819 a descris proprietățile
hiposulfitului de sodiu, care va deveni „fixatorul” fotografiei.
Joseph Nicéphore Niépce, un fizician francez, a folosit toate aceste trei proceduri pentru a fixa
o imagine pe o plăcă metalică cu depunere de halogenură de argint (1829). Rezultatul a avut o
calitate medie. Niépce a murit în 1833, dar invenția sa a fost recuperată de către Louis Daguerre.
Din acest motiv, data oficială a invenției fotografiei este 1839, când Daguerre a prezentat invenția
numită de el „daghereotip”, care este o simplă ameliorare a descoperirii făcute de Niépce.
Proprietar al invenției a devenit statul francez.
Grație daghereotipiei se obține o matriță a mediului pe o placă metalică tratată cu o substanță
fotosensibilă , după o expunere de „doar” 8 ore (când cerul este complet senin). Copierea se făcea
prin presarea matriței pe suportul de hârtie, ca și la orice tipărire a ziarelor.
(Text preluat de pe site-ul https://ro.wikipedia.org)
B. În plimbările nocturne în jurul odăii mele, descopăr mereu alte fotografii. Cine or fi aceste
femei cu pieptul umflat şi talia strangulată, cu gâtul lung şi mândru, pe care se ridică balenele
gulerelor de dantelă veche, cu obrazul de madonă, cu părul bogat şi greu, adunat pe creştet
graţios? Trei frumuseţi de altădată, cu un surâs uşor, dureros de tinere fete, păstrând sub
fluiditatea zâmbetului parcă aceleaşi taine, aceleaşi dezamăgiri. Sunt astăzi, poate, trei babe
risipite în diferite colţuri ale lumii şi clevetesc: „Tineretul din ziua de astăzi!” Pe feţele lor au lăsat
urme necazurile mari sau meschine. În mâinile lor zgârcite tremură o legătură de chei. Poate că El
e acest ofiţer din rama pictată pe mătase albă, îngălbenită, tăiată de vreme. E înalt şi subţire ca un
lujer de crin, cu ochii spălăciţi, care au fost probabil albaştri, cu mustaţa răsucită şi fireturi multe.
Poate că pe el l-au iubit toate trei… Iată şi o carte poştală, într-o ramă brodată cu coton perlé
mov. O mireasă firavă, dezarmată ca un miel pe care-l duci la tăiere, lângă un ginere gras,
măcelar în redingotă. Florile, speriate, au căzut pe voalul împrăştiat pe jos, deşi se vede că şi
voalul, şi florile au fost rânduite cu multă grijă în dezordinea asta. Sunt, desigur, cele dintâi şi cele
din urmă flori pe care le va fi adus acest soţ.
Dar de ce suntem ispitiţi să potrivim oamenii şi viaţa lor după trei-patru tipare, aşa cum în
cărţile de istorie domnii se impart în buni sau răi, paşnici sau războinici?
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Poate va fi o vreme când fetele familiei mele se vor împărţi tot aşa de sumar, unele cumsecade,
care s-au măritat frumos, şi altele de care se va vorbi în şoaptă: „să n-audă copiii”, nişte nebune,
nişte stricate, care au fugit de acasă (ca Fana), au trăit în camere mobilate (ca Mirona). Toate
celelalte deosebiri vor fi nivelate de timp şi de judecata grăbită a vreunei nepoate, care, neputând
dormi, va face tot felul de ipoteze privind fotografiile vechi. Din generaţia mea…
(Cella Serghi, Cartea Mironei)
C. O foaie cade, zboară-o zi
Pe albe aripi de hârtie.
Nu încerca să mai reţii
Viaţa ta ce se subţie.
Copil, râdeai când fâlfâi
Întâiul vânt ce-n gol adie,
Acum începi a te sfii
De-a calendarului stafie.
Pe apa timpului nu poţi
Urca-napoi cu nicio luntre.
Şi inima, un ceas cu roţi,
Cum dă vecia s-o înfrunte,
Lăsându-ţi tâmplele cărunte,
Ne culcă în sicriu pe toţi.
(Ion Pillat, Calendar)
STANDARD

1.

Conform textului A, faptul că lumina înnegreşte clorura de argint era ştiut de:
a. John Herschel;
b. Joseph Niépce;
c. alchimişti;
d. Aristotel.

2.

După cum rezultă din textul A, graţie daghereotipiei se obţinea:
a. o fotografie;
b. o matriţă a mediului pe o placă metalică;
c. o cameră obscură;
d. o placă metalică tratată cu o substanţă fotosensibilă.

3. Sunt asociate corect următoarele structuri din textul B:
a. obrazul de madonă – mireasă firavă;
b. înalt şi subţire ca un lujer de crin – ofiţer;
c. părul bogat şi greu – Fana;
d. gâtul lung şi mândru – Mirona.
4.

O structură din textul C care face referire la sentimentele adultului în raport cu trecerea
timpului este:
a. Copil, râdeai când fâlfâi/ Întâiul vânt ce-n gol adie;
b. Pe apa timpului nu poţi/ Urca-napoi cu nicio luntre;
c. Acum începi a te sfii/ De-a calendarului stafie;
d. O foaie cade, zboară-o zi/ Pe aripi albe de hârtie.

5.

Numărul cuvintelor cu funcţia sintactică de atribut din secvenţa: Trei frumuseţi de altădată, cu
un surâs uşor, dureros de tinere fete este:
a. patru;
b. cinci;
c. şase;
d. şapte.
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6.

Ultima propoziţie subordonată din secvenţa: Florile, speriate, au căzut pe voalul împrăştiat pe
jos, deşi se vede că şi voalul, şi florile au fost rânduite cu multă grijă în dezordinea asta. este:
a. SB;
b. PR;
c. AT;
d. CD.

7.

Pronumele relativ din secvenţa: Toate celelalte deosebiri vor fi nivelate de timp şi de judecata
grăbită a vreunei nepoate, care, neputând dormi, va face tot felul de ipoteze privind
fotografiile vechi. are funcţia sintactică de:
a. subiect;
b. atribut;
c. complement indirect;
d. complement direct.

8.

Termenul regent al propoziţiei subordinate din secvenţa: este suficient să se facă o gaură întro cutie închisă are valoarea morfologică şi funcţia sintactică:
a. verb predicativ, predicat verbal;
b. expresie verbală impersonală (verb copulativ
+ adverb), predicat nominal;
c. verb copulativ, predicat verbal;
d. expresie verbală impersonală, predicat verbal.

9. Elementul de relaţie prin care este introdusă ultima propoziţie subordonată din secvenţa: Nu
încerca să mai reţii/ Viaţa ta ce se subţie. are valoarea morfologică şi funcţia sintactică de:
a. pronume relativ, subiect;
b. pronume relativ, atribut;
c. pronume relativ, complement direct;
d. adjective pronominal relativ, atribut.
10. Prin expansiunea cuvântului subliniat în secvenţa: Se obține astfel o așa-numită cameră
obscură. se obţine o subordonată:
a. completivă directă;
b. predicativă;
c. completivă indirectă;
d. subiectivă.
11. Prin contragerea propoziţiei subordonate din secvenţa: Dar de ce suntem ispitiţi să potrivim
oamenii şi viaţa lor după trei-patru tipare se obţine următoarea funcţie sintactică:
a. complement indirect;
b. subiect;
c. complement direct;
d. atribut.
12. Raportul sintactic care se stabileşte între ultimele două propoziţii din secvenţa: A treia
contribuție a venit din partea lui John Herschel, care în 1819 a descris proprietățile
hiposulfitului de sodiu, care va deveni „fixatorul” fotografiei. este:
a. coordonare prin juxtapunere;
b. coordonare prin joncţiune;
c. subordonare;
d. inerenţă.
13. Se obţine o frază în care să apară o subordonată completivă directă prin expansiunea/extensia
unui complement direct exprimat printr-un verb predicativ la un mod nepersonal din structura:
a. Acum începi a te sfii/ De-a calendarului stafie.
b. Poate că El e acest ofiţer din rama pictată pe mătase albă, îngălbenită, tăiată de vreme.
c. a folosit toate aceste trei proceduri pentru a fixa o imagine pe o plăcă metalică cu depunere
de halogenură de argint;
d. Şi inima, un ceas cu roţi,/ Cum dă vecia s-o înfrunte,/ Lăsându-ţi tâmplele cărunte,/ Ne
culcă în sicriu pe toţi.
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14. În textul C, figura de stil dominantă este:
a. comparaţia;
b. epitetul;

c. antiteza;

d. metafora.

15. În textul B, figurile de stil prin intermediul cărora este descrisă mireasa din fotografie sunt:
a. epitetul, comparaţia;
b. epitetul, personificarea;
c. enumeraţia, comparaţia;
d. enumeraţia, comparaţia, personificarea.
16. Ultimul paragraf din textul B transmite ideea că:
a. odată cu trecerea timpului, se preiau concepţiile generaţiilor anterioare şi oamenii sunt
judecaţi după aceleaşi clişee;
b. trecerea timpului modifică modul de raportare a oamenilor la propria viaţă;
c. oamenii sunt judecaţi de cei din jur ca personalităţi individuale, fără a fi asociaţi cu anumite
tipuri;
d. odată cu trecerea timpului, copiii se îndepărtează de familie.
EXCELENŢĂ

17. În raport cu ideea poetică centrală, titlul textului C sugerează:
a. o unitate de măsură a trecerii timpului;
b. nepăsarea în raport cu trecerea timpului;
c. efemeritatea fiinţei umane;
d. eternitatea unor sentimente trăite de om.
18. Următoarea afirmaţie este corectă:
a. În textul A, modul dominant de expunere este descrierea.
b. În textul B, modul dominant de expunere este monologul liric.
c. În textele B şi C apare monologul ca mod de expunere (narativ în B, liric, în C).
d. Textul A nu transmite informaţii exacte.
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