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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA a II-a – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA a V-a 
 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute 

 

Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi notează, în grilă, răspunsul corect la întrebările date: 

 

A. Mărţişorul este o sărbătoare specific românească care celebrează venirea primăverii. În 

această zi se oferă persoanelor de sex feminin apropiate mărţişoare, ca mici semne de mulţumire. 

Se consideră că mărţişoarele sunt aducătoare de fericire şi noroc. Ele sunt formate în mod 

tradiţional dintr-o fundiţă roşu cu alb – roşu semnificând iarna şi albul primăvara – la care se 

adaugă alte simboluri ale norocului: trifoi cu patru foi, potcoavă, coşar, inimă. Acest simbol este 

purtat la vedere o săptămână sau două.  

Descoperirile  arheologice arată că se celebra prima zi a primăverii încă de acum 8000 de ani.  

Şi pe vremea dacilor simbolurile primăverii erau confecţionate în timpul iernii şi se purtau doar 

după 1 Martie. Mărţişoarele erau atunci pietricele albe şi roşii înşirate pe o aţă. Alte surse arată că 

mărţişoarele constau în monede care erau atârnate de fire subţiri de lână, negru cu alb. Tipul de 

monedă: aur, argint sau bronz indica statutul social. Ele erau purtate pentru a avea noroc şi pentru 

a avea o vreme bună. 

Dacii credeau că aceste amulete aduc fertilitate, frumuseţe şi previn arsurile din cauza 

soarelui. Acestea erau purtate până când copacii începeau să înflorească şi apoi erau atârnate de 

crengile lor. 

(Articol preluat de pe http://www.enciclopedia-dacica.ro) 

 

1. Conform informaţiilor prezentate în text, descoperirile arheologice arată că sărbătoarea 

mărţişorului se celebra: 

a. după 1 Martie, până la sfârşitul anului; 

b. încă de acum 800 de ani; 

c. încă de acum 8000 de ani; 

d. numai pe 1 Martie. 

 

2. Mărţişorul este: 

a. o modalitate de a preveni arsurile soarelui; 

b. o sărbătoare specific românească; 

c. o sărbătoare a dacilor şi a romanilor; 

d. una dintre cele mai cunoscute sărbători ale popoarelor europene. 

 

3. Mărţişoarele sunt confecţionate din: 

a. fire subţiri de lână, alb cu roşu; 

b. fundiţă roşu cu alb şi simboluri ale norocului; 

c. monede; 

d. pietricele albe şi negre. 
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4. În timpul dacilor, mărţişoarele: 

a. erau confecţionate în prima zi de primăvară; 

b. erau considerate aducătoare de ghinion; 

c. se purtau înainte de 1 Martie; 

d. se purtau până la înflorirea copacilor, apoi erau atârnate de crengile lor. 

 

5. Două simboluri ale norocului asociate cu mărţişorul sunt: 

a. crengile înflorite ale copacilor, potcoava;  

b. crengile înflorite ale copacilor, monedele; 

c. pietricelele albe, coşarul; 

d. trifoiul cu patru foi, potcoava. 

 

6. Adjectivele care desemnează culoarea mărţişoarelor, de-a lungul timpului, aşa cum rezultă 

din textul dat, sunt: 

a. alb, roşu, negru; 

b. numai alb şi roşu; 

c. numai alb şi negru; 

d. numai alb. 

 

7. O propoziţie dezvoltată care conţine numerale cardinale este: 

a. Descoperirile  arheologice arată că se celebra prima zi a primăverii încă de acum 8000 de ani; 

b. se purtau doar după 1 Martie; 

c. Acest simbol este purtat la vedere o săptămână sau două.; 
d. trifoi cu patru foi, potcoavă, coşar, inimă. 

 

8. Numeralul ordinal din secvenţa: Descoperirile arheologice arată că se celebra prima zi a 

primăverii încă de acum 8000 de ani. are funcţia sintactică de: 

a. atribut; 

b. complement; 

c. nume predicativ; 

d. subiect. 

 

9. Substantivele din propoziţia Mărţişorul este o sărbătoare specific românească au, în ordine, 

cazul şi funcţia sintactică: 

a. nominativ, subiect; acuzativ, nume predicativ; 

b. nominativ, subiect; acuzativ, complement; 

c. nominativ, subiect; nominativ, nume predicativ; 

d. nominativ, nume predicativ; acuzativ, complement. 

 

10. În secvenţa Mărţişoarele erau atunci pietricele albe şi roşii înşirate pe o aţă. numărul 

substantivelor articulate cu articol hotărât este: 

a. unul; 

b. doi; 

c. trei; 

d. patru. 
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B. Se lăsase seara... Fusese o zi caldă – pentru o zi de primăvară – păsările zburaseră fericite 

dintr-un copac într-altul, pădurea îşi legănase ramurile în boarea transparentă, sălciile 

încercaseră pieptănături noi în oglinda lacului. Râul aţipise puţin, spre după-amiază, apoi, spre 

seară, apele lui se înfioraseră ca de o presimţire... Şi, tot înfiorate ca de o presimţire, animalele 

porniseră mai devreme ca de obicei spre locurile tainice în care îşi aveau culcuşul. Păsările se 

pitiseră în cuiburi. Muntele îşi acoperise creştetul pleşuv cu glugă de nori negri, străbătuţi de 

fulgere albastre... Venea furtuna... 

Ferindu-se din calea furtunii, Luna-Vrăjitoare se-adăpostise dincolo de stratul de cer în care 

împărăţea în nopţile senine... Furtuna o neliniştea. Îi trezea amintiri neplăcute din vremea tinereţii 

ei îndepărtate.  

 (Silvia Kerim, Bunica albă) 

 

11. Textul dat face referire la următoarele elemente ale cadrului natural: 

a. furtuna, animalele, râul, lacul, norii; 

b. pădurea, sălciile, lacul, râul, muntele; 

c. păsările, pădurea, sălciile, lacul, animalele; 

d. seara, luna, pădurea, sălciile, lacul, râul. 

 

12. În structura Râul aţipise puţin, spre după-amiază... apare, ca figură de stil: 

a. enumeraţia; 

b. epitetul; 

c. personificarea; 

d. repetiţia. 

 

13. O structură din textul dat în care apare un epitet asociat muntelui este: 

a. creştetul pleşuv; 
b. fulgere albastre; 
c. glugă de nori; 
d. pădurea îşi legănase ramurile. 

 

14. Secvenţa subliniată din structura: Ferindu-se din calea furtunii, Luna-Vrăjitoare se-adăpostise 

dincolo de stratul de cer în care împărăţea în nopţile senine... Furtuna o neliniştea. Îi trezea amintiri 

neplăcute din vremea tinereţii ei îndepărtate. se referă la:  

a. apariţia lunii pe cerul înstelat; 

b. existenţa mai multor porţiuni de cer acoperite de nori;  

c. frumuseţea nopţii de vară; 

d. timpul îndelungat al existenţei lunii.  

 

15. Substantivele din propoziţia sălciile încercaseră pieptănături noi în oglinda lacului au, în 

ordine, următoarele funcţii sintactice: 

a. complement, subiect, atribut, complement; 

b. subiect, complement, complement, atribut; 

c. subiect, complement, atribut, atribut; 

d. subiect, complement, complement, complement. 
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16. Pronumele din propoziţia: Furtuna o neliniştea. înlocuieşte substantivul: 

a. Luna-Vrăjitoare; 

b. noaptea; 

c. pădurea; 

d. seara. 

 

17. Pronumele personale din propoziţia: Îi trezea amintiri neplăcute din vremea tinereţii ei 

îndepărtate. sunt analizate corect, în ordine, în varianta: 
a. formă accentuată, persoana a III-a, nr. sing, caz genitiv; formă accentuată, persoana a III-a,  

nr. pl., caz nominativ; 

b. formă neaccentuată, persoana a III-a, nr. sing., caz genitiv; formă accentuată, persoana a III-a,  

nr, sing., caz genitiv; 

c. formă neaccentuată, persoana a III-a, nr. sing., caz dativ; formă accentuată, persoana a III-a,  

nr. sing., caz genitiv; 

d. formă accentuată, persoana a III-a, nr. sing., caz dativ; formă accentuată, persoana a III-a,  

nr. sing., caz dativ. 

 

18. În secvenţa Muntele îşi acoperise creştetul pleşuv cu glugă de nori negri. […] Îi trezea 

amintiri neplăcute din vremea tinereţii ei îndepărtate.  există: 

a. cinci adjective; 

b. patru adjective; 

c. şase adjective; 

d. trei adjective. 

 

19. Apar complemente exprimate atât prin substantiv, cât şi prin adverb,  în structura: 

a. Fusese o zi caldă – pentru o zi de primăvară – păsările zburaseră fericite dintr-un copac într-altul; 

b. Râul aţipise puţin, spre după-amiază, apoi, spre seară, apele lui se înfioraseră ca de o presimţire...; 

c. Muntele îşi acoperise creştetul pleşuv cu glugă de nori negri, străbătuţi de fulgere albastre; 

d. Păsările se pitiseră în cuiburi. 

 

20. Cuvântul puţin este adjectiv în enunţul: 

a. A mâncat puţin înainte să plece; 

b. Cu puţin unt, prepari o prăjitură delicioasă; 

c. Spectacolul a durat mai puţin decât ne aşteptam; 

d. Stă puţin la noi, apoi pleacă la munte. 

 

 

C.   

A trecut iarna geroasă,  

Câmpul iată-l înverzit,  

Rândunica cea voioasă 

La noi iarăşi a venit. 

 

Dintr-o creangă-n alta zboară 

Sturzul galben aurit,  

Salutare, primăvară,  

Timp frumos, bine-ai venit! 

Turturelele se-ngână,  
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Mii de fluturi vezi zburând 

Şi pe harnica albină 

Din flori miere adunând. 

 

Cântă cucu-n dumbrăvioară 

Pe copacul înflorit,  

Salutare, primăvară,  

Timp frumos, bine-ai venit! 

  (Vasile Alecsandri, Primăvara)  

 

21. Versul care se referă la un element al cadrului natural şi conţine o interjecţie este: 

a. Câmpul iată-l înverzit; 

b. La noi iarăşi a venit; 

c. Timp frumos, bine-ai venit! 

d. Turturelele se-ngână. 

 

22. Substantivul din versul Timp frumos, bine-ai venit are cazul şi funcţia sintactică: 

a. nominativ, subiect; 

b. nominativ, fără funcţie sintactică; 

c. vocativ, subiect; 

d. vocativ, fără funcţie sintactică. 

 

23. Cuvântul subliniat în versul A trecut iarna geroasă are valoare morfologică de: 

a. adjectiv; 

b. adverb; 

c. interjecţie; 

d. substantiv. 

 

24. Versul care conţine un adjectiv provenit din verb la participiu este: 

a. Din flori miere adunând; 

b. Mii de fluturi vezi zburând; 

c. Pe copacul înflorit; 

d. Şi pe harnica albină. 

 

25. Pronumele personal din secvenţa Rândunica cea voioasă / La noi iarăşi a venit are funcţia 

sintactică de:  

a. atribut; 

b. complement;  

c. nume predicativ; 

d. subiect. 

 

26. Versurile din poezia dată au rimă: 

a. îmbrăţişată; 

b. împerecheată; 

c. încrucişată; 

d. împerecheată şi încrucişată. 
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27. Versurile Dintr-o creangă-n alta zboară / Sturzul galben aurit  conţin: 

a. o enumeraţie;  

b. o personificare; 

c. o repetiţie; 

d. un epitet. 

 

28. Ideea centrală transmisă de textul dat face referire la: 

a. bucuria pe care o provoacă revenirea primăverii; 

b. frumuseţea unui peisaj în care apar numai elemente statice; 

c. succesiunea anotimpurilor pe parcursul unui an; 

d. timpul trecător. 

 

29. Următoarea afirmaţie este corectă: 

a. Textele A şi B fac referire la obiceiuri de primăvară; 

b. Textele A, B şi C se referă la anotimpul primăvara, asociat cu diverse aspecte din realitate; 

c. Textul C prezintă un tablou specific sfârşitului de iarnă; 

d. Textele A şi C prezintă imagini neobişnuite, asociate cu venirea primăverii. 

 

30. Următoarea afirmaţie este corectă: 

a. Textele date fac referire numai la aspecte ale realităţii; 

b. Textul A prezintă numai aspecte ale realităţii, textele B şi C aspecte ale realităţii, recreate de 

imaginaţia autorului; 

c. Textele A şi B prezintă aspecte ale realităţii, în textul C se recreează realitatea în funcţie de 

imaginaţia autorului; 

d. Niciunul dintre cele trei texte nu valorifică aspecte ale realităţii. 
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