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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA NAŢIONALĂ – 6 iunie 2012 

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 răspunsul corect la întrebările date: 

 
A. Starea de somnolenţă şi disconfortul general cauzat de privarea de somn a organismului 

influenţează comportamentul uman. Nivelul scăzut de energie are un efect direct proporţional asupra 

capacităţii de concentrare, creativităţii şi comunicării. De asemenea, productivitatea şi performanţele 

individuale ale pacientului sunt în scădere, în schimb este exacerbată tendinţa acestuia de a acţiona greşit, 

de a lua decizii nu tocmai eficiente. [...] 

Anumite etape ale somnului sunt necesare pentru regenerarea neuronilor de la nivelul cortexului 

cerebral în timp ce alte etape ale acestuia contribuie la conturarea unor noi amintiri sau sunt generatoare de 

noi conexiuni sinaptice. Efectele provocate de privarea organismului de somn asupra comportamentului au 

fost testate prin observarea activităţii a diferite secţiuni din cortexul  cerebral. 

 De exemplu, lobul temporal al cortexului cerebral este asociat cu procesul de învăţare. Cu ajutorul 

testului de imagistică prin rezonanţă magnetică s-a observat o activitate intensă în această zonă a creierului, 

în timpul testării procesului de învăţare la subiecţii odihniţi. În schimb, subiecţii privaţi de somn nu manifestau 

niciun tip de activitate în această regiune. Efectele acestei inactivităţi sunt observate prin existenţa unui 

discurs neclar. 

(Text preluat de pe site-ul www.topexperti.ro) 

 

1. În textul dat se prezintă:  

a. efectele privării de somn asupra comportamentului uman;  

b. rezultatele obţinute de pacienţii testaţi în laborator după o perioadă lungă de somn; 

c. efectele somnului de lungă durată asupra organismului uman; 

d. deciziile pe care le iau unii oameni după ce nu au dormit timp îndelungat. 

 

2. Un efect al lipsei de somn asupra organismului uman este: 

a. creşterea capacităţii de concentrare pentru anumite regiuni ale creierului;  

b. scăderea capacităţii de concentrare şi a creativităţii; 

c. posibilitatea de a lua decizii corecte; 

d. creşterea performanţelor individuale ale pacientului. 

 

3. Efectele provocate de privarea organismului uman de somn au fost testate prin: 

a. măsurarea duratei de somn şi a duratei în care pacientul nu a dormit;  

b. observarea şi înregistrarea comportamentului uman în anumite momente ale zilei; 

c. observarea activităţii a diferite secţiuni din cortexul cerebral; 

d. obligarea pacientului să memoreze nişte informaţii. 

 

4. Zona creierului studiată pentru a se observa efectele lipsei de somn asupra omului este: 

a. lobul temporal; 

b. cortexul; 

c. lobul frontal; 

d. lobul occipital. 
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5. Etapele somnului: 
a. sunt necesare pentru regenerarea unor neuroni sau conturarea unor amintiri;  
b. nu sunt obligatorii pentru funcţionarea corectă a organismului uman; 
c. stimulează activitatea neuronilor din întregul creier; 
d. au loc în anumite momente ale zilei. 

 
6. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria: 

a. dis-con-for-tul, ca-u-zat, in-flu-en-ţea-ză, pro-duc-ti-vi-ta-tea; 
b. e-fi-ci-en-ţa, ca-u-zat, inf-lu-en-ţea-ză, prod-uc-ti-vi-ta-tea; 
c. e-fi-cien-ţa, cau-zat, inf-lu-en-ţea-ză, pro-por-ţi-o-nal; 
d. pro-vo-ca-te, se-cţiuni, pro-por-ţio-nal, neur-o-ni-lor. 

 
7. Apar numai cuvinte cu diftong în seria: 

a. starea, cauzat, privarea, influenţează; 
b. creativităţii, asemenea, cauzat, etape; 
c. regiune, efectele, inactivităţi, existenţa; 
d. starea, privarea, organismului, asemenea. 

 
8. Antonimul potrivit pentru sensul din text al cuvântului subliniat în secvenţa: s-a observat o activitate 
intensă în această zonă a creierului este: 

a. puternică; 
b. profundă;  
c. susţinută; 
d. slabă. 

 
9. În secvența: Cu ajutorul testului de imagistică prin rezonanţă magnetică s-a observat o activitate intensă 
în această zonă a creierului, în timpul testării procesului de învăţare la subiecţii odihniţi. cuvintele subliniate 
s-au format prin: 

a. conversiune; 
b. conversiune, respectiv derivare; 
c. derivare, respectiv conversiune; 
d. compunere, repectiv conversiune. 

 
10. Cuvântul învăţare (în timpul testării procesului de învăţare) s-a format prin: 

a. derivare;   
b. compunere; 
c. conversiune; 
d. derivare şi conversiune. 

 
B. Luchi, pe cât adormea de uşor, pe-atât se deştepta cu greu. Aşa că la liceu plouau în catalog 

absenţele nemotivate la ora întâia, adică de la opt la nouă. Dar când ora întâia se întâmpla să fie 
reprezentată de profesorul de matematici, nu numai somnul determina absenţa lui Luchi. 

— Îi târziu, conaşu Luchi! Nu porneşti? 
— Da’ parcă ce? Mă duc la rendez-vous! 
În această primă zi cu soare ora întâia era înnourată de matematici. Luchi o petrecu în pat. Plecă de 

acasă abia la nouă trecute, bazându-se pe indulgenţa profesorului de istorie, admirator al Apostolului.  
Dar Luchi era prototipul lui cască-gură, adică al omului mereu disponibil, gata să devie oricând 

spectatorul scenelor de pe stradă. [...] 
Intră în Piaţa Sfântului Spiridon, oprindu-se când la dughenele cu sfeclă, ţelină şi cartofi, când la 

tarabele cu ouă şi smântână acoperită cu foi de brustur, când la fructe, ascultând cum se târguiau 
bucătăresele în soarele care acolo avea miros de verdeaţă leguminoasă; zâmbind ţărăncilor; dând cu 
piciorul în câte-un cartof căzut pe jos, având un aer de inspector binevoitor al Pieţii Sfântului Spiridon. 

(Ionel Teodoreanu, Bal mascat) 
 

11. În text, modul dominant de expunere este: 
a. naraţiunea; 
b. descrierea; 
c. monologul; 
d. dialogul.  
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12. Motivul pentru care Luchi întârzie uneori la şcoală este: 
a. adoarme devreme; 
b. are în fiecare zi prima oră matematica; 
c. se trezeşte greu dimineaţa; 
d. se opreşte în piaţă pentru a face cumpărături. 

 
13. Două acţiuni pe care le întreprinde personajul în dimineaţa în care întârzie la şcoală sunt: 

a. intră în piaţa Sfântul Spiridon şi cumpără legume; 
b. se opreşte în piaţă şi se plimbă printre tarabe; 
c. îşi face tema la matematică şi se opreşte în piaţă; 
d. cumpără flori şi legume. 
 

14. O trăsătură a personajului rezultând din caracterizarea indirectă este: 
a. plăcerea de a hoinări; 
b. dorinţa de a învăţa matematica; 
c.  plăcerea de a admira natura; 
d. interesul pentru şcoală. 

 
15. Acţiunile personajului Luchi sunt prezentate cu ajutorul: 

a. epitetului; 
b. enumeraţiei; 
c. comparaţiei; 
d. personificării. 

 
16. Fac parte din masa vocabularului toate cuvintele din seria: 

a. întăia, lui, ora, această; 
b. acasă, nouă, târziu, indulgenţa; 
c. întăia, indulgenţa, prototipul, dughenele; 
d. somnul, ouă, foi, dând. 

 
17. În secvenţa: În această primă zi cu soare ora întâia era înnourată de matematici. cuvintele subliniate 
au, în ordine, următoarele funcţii sintactice: 

a. atribut adjectival, atribut adjectival, atribut verbal; 
b. atribut adjectival, atribut adjectival, atribut substantival; 
c. complement circumstantial de loc, complement circumstantial de loc, atribut adjectival; 
d. atribut adjectival, complement circumstantial de loc, atribut substantival. 

 
18. Numărul complementelor din secvenţa: Plecă de acasă abia la nouă trecute, bazându-se pe 
indulgenţa profesorului de istorie este:  

a. patru; 
b. trei; 
c. cinci; 
d. două. 

 
19. Predicatul propoziţiei subordonate din fraza: Dar Luchi era prototipul lui cască-gură, adică al omului 
mereu disponibil, gata să devie oricând spectatorul scenelor de pe stradă. este: 

a. să devie oricând;  
b. gata să devie; 
c. să devie spectatorul;  
d. să devie. 

 
20. Propoziţiile subordonate din secvenţa: Intră în Piaţa Sfântului Spiridon [...] ascultând cum se târguiau 
bucătăresele în soarele care acolo avea miros de verdeaţă leguminoasă; sunt, în ordine: 

a. CI, AT;  
b. SB, CD; 
c. SB, AT; 
d. CD, AT. 
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C. 

Nu îndrăznesc să-nchid o clipă ochii 

de teamă 

să nu zdrobesc între pleoape lumea, 

să n-o aud sfărmându-se cu zgomot 

ca o alună între dinţi. 

Cât timp voi mai putea fura din somn? 

Cât timp o voi mai ţine-n viaţă? 

Privesc cu disperare 

şi mi-e câineşte milă 

de universul fără apărare 

ce va pieri în ochiul meu închis.  

(Ana Blandiana, Ochiul închis) 

 

21. Apare un raport sintactic de coordonare între două propoziţii în secvenţa: 

a. să nu zdrobesc între pleoape lumea,/să n-o aud sfărmându-se cu zgomot; 

b. Nu îndrăznesc să-nchid o clipă ochii; 

c. Cât timp voi mai putea fura din somn?; 

d. şi mi-e câineşte milă/de universul fără apărare/ce va pieri în ochiul meu închis. 

 

22. Prima propoziţie subordonată din textul dat este: 

a. completivă indirectă;  

b. completivă directă; 

c. atributivă; 

d. subiectivă. 

  

23. Prin contragerea ultimei propoziţii din textul dat se obţine:  

a. un complement direct; 

b. un atribut; 

c. complement circumstanţial de mod; 

d. complement circumstanţial de timp. 

 

24. Cuvântul subliniat în versul: mi-e câineşte milă are valoarea morfologică şi funcţia sintactică: 

a. substantiv, complement direct; 

b. substantiv, nume predicativ; 

c. substantiv, subiect; 

d. adjectiv, nume predicativ. 

 

25. În primele cinci versuri apar, ca figuri de stil: 

a. metafora, enumeraţia şi comparaţia; 

b. metafora, comparaţia şi epitetul; 

c. comparaţia, epitetul şi personificarea;  

d. metafora, personificarea şi comparaţia. 

 

26. Interogaţiile retorice din textul dat sugerează: 

a. dorinţa eului liric de a înţelege lumea;  

b. teama de a nu pierde sensul lumii exterioare; 

c. imposibilitatea de a înţelege lumea; 

d. integrarea în somn. 

 

27. Titlul poeziei sugerează: 

a. posibilitatea de a înţelege lumea în vis;  

b. frumuseţea lumii interioare a eului liric, descoperită prin renunţarea la lumea exterioară; 

c. păstrarea unei amintiri a lumii exterioare;  

d. imposibilitatea regăsirii lumii exterioare în momentul întreruperii legăturii cu aceasta. 
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28. Ideea poetică pe baza căreia se construieşte textul dat este: 

a. dorinţa de a păstra amintirea universului exterior, aşa cum este perceput de eul liric; 

b. indiferenţa în raport cu ceea ce caracterizează lumea exterioară; 

c. legătura care se creează între universul exterior şi interioritatea eului liric; 

d. dorinţa eului liric de a transforma lumea exterioară. 

 
29. Următoarea afirmaţie este corectă: 

a. Textele A şi C fac referire numai la aspecte ale realităţii transfigurate de imaginaţia creatorului. 
b. Textele A, B şi C evidenţiază aspecte ale realităţii cotidiene. 
c. Textele B şi C fac referire numai la aspecte ale realităţii. 
d. Textul A prezintă aspecte ale realităţii, textele B şi C aspecte ale realităţii transfigurate de imaginaţia 
creatorului. 
 

30. Următoarea afirmaţie este corectă: 
a. Textele date nu urmăresc implicarea afectivă a cititorului. 
b. Numai textul A urmăreşte implicarea afectivă a cititorului. 
c. Textul A nu urmăreşte implicarea afectivă a cititorului, textele B şi C transmit sentimente, emoţii. 
d. Toate cele trei texte îl implică afectiv pe cititor. 
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