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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 VII-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. 
Ciulinul (Carduus nutans) este o plantă erbacee din familia Asteraceae. 
Descriere 
Ciulinul, plantă erbacee bienală, cu tulpina și frunzele spinoase, foarte răspândită în locuri necultivate, 

în câmpuri și pășuni uscate, pe marginea drumurilor, ce înflorește începând din luna iunie și până în august. 
În scopuri medicinale se întrebuințează partea aeriană a plantei, recoltată în perioada înfloririi. 
Componenții principali 
Flavonoide, aminoacizi, antocianozide și derivați orto-dihidroxifenolici. 
Proprietăți 
Hepatoprotector datorită existenței aminoacizilor și flavonoidelor.  
Indicații 
Hepatoprotector în bolile ficatului. 

(Text preluat de pe site-ul www.wikipedia.ro) 
 
1. Denumirea ştiinţifică a ciulinului este: 

a. Plantă erbacee; 
b. Carduus nutans; 
c. Asteraceae; 
d. Flavonide. 

 
2. Locurile în care creşte ciulinul sunt: 

a. câmpuri şi păşuni uscate; 
b. în păduri; 
c. pe malul lacurilor; 
d. în locuri special amenajate. 

 
3. Partea plantei întrebuinţată în scopuri medicinale este: 

a. rădăcina; 
b. frunzele; 
c. florile; 
d. tulpina şi frunzele spinoase. 

 
4. Textul dat ar putea fi inclus: 

a. într-un pliant de prezentare a unei zone de câmpie; 
b. în prospectul unui medicament obţinut din plante; 
c. într-o operă literară; 
d. într-o lucrare de istorie. 

 
5. O structură referitoare la proprietăţile ciulinului este: 

a. Ciulinul (Carduus nutans) este o plantă erbacee din familia Asteraceae. 
b. Flavonoide, aminoacizi, antocianozide și derivați orto-dihidroxifenolici. 
c. Hepatoprotector datorită existenței aminoacizilor și flavonoidelor.  
d. În scopuri medicinale se întrebuințează partea aeriană a plantei, recoltată în perioada înfloririi. 
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6. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria: 
a. er-ba-ce-e, în-tre-bu-in-ţea-ză, plan-tei, ciu-lin;  
b. e-rba-ce-e, în-tre-bu-in-ţea-ză, mar-gin-ea, ciu-lin; 
c. am-i-no-a-cizi, mar-gi-nea- bo-li-le, ae-ri-a-nă; 
d. er-ba-ce-e, a-mi-no-a-cizi, bo-li-le, a-e-ri-a-nă. 

7. Apar numai cuvinte cu hiat în seria: 

a. ciulin, bienală, spinoase, partea; 

b. aeriană, bienală, erbacee, familia;  

c. aeriană, partea, iunie, întrebuinţează; 

d. întrebuinţează, bienală, iunie, familia. 

 

8. Apar numai cuvinte din masa vocabularului în varianta de răspuns: 

a. flavonide, bolile, răspândită, foarte; 

b. flavonide, aminoacizi, hepatoprotector, antocianozide; 

c. răspândită, uscate, păşuni, câmpuri; 

d. derivaţi, uscate, hepatoprotector, flavonide. 

 

9. Antonimul cuvântului aeriană (se întrebuinţează partea aeriană a plantei) este: 

a. subterană; 

b. supraterană; 

c. diafană; 

d. vizibilă. 

 

10. Sinonimul potrivit pentru sensul din text al cuvântului se întrebuinţează este: 

a. se ia; 

b. se oferă; 

c. se utilizează; 

d. se elimină. 

 

 

B.  

Afară era un tărăboi, mai mare plăcerea, cu şuierături, vuiete, trosnete. Un coş părăsit scotea mugete 

ca de taur. Cădeau scânduri de peste tot. Ascultam singuri la toate astea, cu privirea ţintuită la spărtura unde 

fusese fereastra, în timp ce prietenul meu sforăia cu capul înfundat sub saci.  

Deodată, un vârtej puternic şi, tronc! ceva de spaimă care-mi sare-n obraz şi mă zgârie aproape să-mi 

dea sângele.  

— Ciulinii! Ciulinii! urlai eu, încercând s-arunc ghemotocul spinos pe care ni-l trimitea crivăţul.  

Ştirbu sări-n sus, atunci, voios: 

— Au venit? Hai! Repede! strigă el. 

N-aveam ce-mbrăca, că ne culcasem îmbrăcaţi. Fiecare cu un ciomag în mână, cu căciula bine trasă 

pe ochi, ieşirăm repede afară, fără să uităm de restul de pâine care trebuia să ne ţină loc de mămăligă şi de 

praz. [...] 

În lumina unui cer uşor albit de zori, cârduri risipite de ciulini lânoşi săreau în văzduhul aproape 

obscur, când sărutând pământul ce nu se vedea bine, când dispărând, sus, în bezna nopţii, ca o 

înnebunitoare răpăială de umbre sferice dezlănţuite de-un dumnezeu ieşit din minţi.  

— Ah, de-am putea să ne urcăm pe ei călare, să zburăm ca nişte zmei... ofta Ştirbu, cu adâncă părere 

de rău, în clipa-n care ne înghiţea câmpia cenuşie. 

(Panait Istrati, Ciulinii Bărăganului) 

 

11. În text, apar, ca moduri de expunere: 

a. descrierea, naraţiunea, dialogul; 

b. descrierea, dialogul; 

c. naraţiunea, dialogul; 

d. naraţiunea, descrierea, monologul. 
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12. În text, apare un narator: 

a. obiectiv; 

b. subiectiv; 

c. atât obiectiv, cât şi subiectiv; 

d. care nu are şi rol de personaj. 

 

13. Elementul central descris în text este: 

a. cerul; 

b. câmpia; 

c. ciulinii; 

d. pământul. 

 
14. Ciulinii sunt comparaţi, în textul dat, cu: 

a. o multitudine de umbre sferice; 
b. o ploaie de vară; 
c. un vârtej de apă; 
d. o cascadă. 

 
15. În secvenţa: cârduri risipite de ciulini lânoşi săreau în văzduhul aproape obscur, când sărutând 
pământul ce nu se vedea bine, când dispărând, sus, în bezna nopţii apar, ca figuri de stil: 

a. epitetul, personificarea, enumeraţia; 
b. antiteza, epitetul, enumeraţia; 
c. numai epitetul şi enumeraţia; 
d. comparaţia, epitetul, enumeraţia. 

 
16. Verbele din secvenţa: Ciulinii! Ciulinii! urlai eu, încercând s-arunc ghemototcul spinos pe care ni-l 
trimitea crivăţul. sunt, în ordine, la următoarele moduri şi timpuri: 

a. indicativ, imperfect, gerunziu, indicativ, prezent, indicativ, imperfect; 
b. indicativ, perfect simplu, gerunziu, indicativ, prezent, indicativ, imperfect; 
c. indicativ, perfect simplu, gerunziu, conjunctiv, prezent, indicativ, imperfect; 
d. indicativ, perfect simplu, gerunziu, indicativ, prezent, indicativ, perfect simplu. 

 
17. În primul paragraf al fragmentului citat există:  

a. şase predicate verbale; 
b. două predicate nominale şi patru predicate verbale; 
c. trei predicate nominale şi trei predicate verbale; 
d. un predicat nominal şi cinci predicate verbale. 

 
18. Pronumele relativ din secvenţa: ofta Ştirbu, cu adâncă părere de rău, în clipa-n care ne înghiţea 
câmpia cenuşie. are cazul şi funcţia sintactică: 

a. acuzativ, atribut; 
b. nominativ, subiect; 
c. acuzativ, complement direct; 
d. acuzativ, complement circumstanţial de timp. 

 
19. Structura subliniată în secvenţa: Cădeau scânduri de peste tot.  are valoarea morfologică şi funcţia 
sintactică: 

a. locuţiune adverbială de loc, complement circumstanţial de mod; 
b. locuţiune adverbială de loc, atribut; 
c. locuţiune adverbială de loc, complement circumstanţial de loc; 
d. locuţiune adverbială de timp, complement circumstanţial de timp. 

 
20. Cuvintele subliniate în secvenţa: Au venit? Hai! Repede! au, în ordine, următoarele valori 
morfologice:   

a. adverb de mod, adverb de timp; 
b. interjecţie, adverb de mod; 
c. adverb de mod, interjecţie; 
d. interjecţie, adverb de loc. 
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C. 
A trecut întâi o boare 
Pe deasupra viilor, 
Şi-a furat de prin ponoare 
Puful păpădiilor. 
 
Cu acorduri lungi de liră 
I-au răspuns fâneţele. 
Toate florile şoptiră, 
Întorcându-şi feţele. 
 
Un salcâm privi spre munte 
Mândru ca o flamură. 
Solzii frunzelor mărunte 
S-au zburlit pe-o ramură. 
 
Mai târziu, o coţofană 
Fără ocupaţie 
A adus o veste-n goană 
Şi-a făcut senzaţie: 

 

Cică-n munte, la povarnă, 
Plopii şi răsurile 
Spun că vine-un vânt de iarnă 
Răscolind pădurile. 
 
Şi-auzind din depărtare 
Vocea lui tiranică, 
Toţi ciulinii pe cărare 
Fug cuprinşi de panică... 
 
Zvonul prin livezi coboară. 
Colo jos, pe mlaştină. 
S-a-ntâlnit un pui de cioară 
C-un bâtlan de baştină 
 
Şi din treacăt îi aruncă 
Altă veste stranie, 
C-au pornit-o peste luncă 
Frunzele-n bejanie! 

(George Topîrceanu, Rapsodii de toamnă) 
 
 

21. Apare un raport sintactic de subordonare marcat prin conjuncţie în varianta de răspuns: 

a. Cu acorduri lungi de liră/I-au răspuns fâneţele; 

b. Toate florile şoptiră,/Întorcându-şi feţele; 

c. Plopii şi răsurile/Spun că vine-un vânt de iarnă/Răscolind pădurile; 

d. Zvonul prin livezi coboară. 

 

22. Cuvântul subliniat în secvenţa: Şi din treacăt îi aruncă/Altă veste stranie are valoarea morfologică şi 

funcţia sintactică: 

a. pronume nehotărât, atribut pronominal;  

b. adjectiv pronominal nehotărât, atribut adjectival; 

c. pronume deminstrativ, atribut pronominal; 

d. adjectiv pronominal demonstrativ, atribut adjectival. 

  

23. Locuţiunea prepoziţională din secvenţa: A trecut întâi o boare/Pe deasupra viilor:  

a. cere cazul genitiv şi marchează raportul de coordonare dintre termenul a trecut şi termenul viilor; 

b. cere cazul acuzativ şi marchează raportul de coordonare dintre termenul a trecut şi termenul viilor; 

c. cere cazul dativ şi marchează raportul de subordonare dintre termenul a trecut şi termenul viilor; 

d. cere cazul genitiv şi marchează raportul de subordonare dintre termenul a trecut şi termenul viilor. 

 

24. Scrierea substantivului plopii este corect explicată în varianta de răspuns: 

a. primul i reprezintă articolul hotărât, al doilea i reprezintă desinenţa de plural; 

b. primul i face parte din radical, al doilea reprezintă desinenţa de plural; 

c. primul şi al doilea i reprezintă desinenţa de plural; 

d. primul i reprezintă desinenţa de plural, al doilea i articolul hotărât. 

 

25. Cuvântul subliniat în structura: Vocea lui tiranică are altă valoare morfologică, precizată corect, în 

varianta de răspuns: 

a. I-am dat şi lui o carte. – pronume personal; 

b. Lui i-ai cumpărat cadoul? – pronume personal; 

c. Lui Mihai i-a părut bine că ai reuşit. – articol hotărât; 

d. Lui Carmen nu îi place rochia. – pronume personal. 
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26. Două elemente ale cadrului natural personificate în textul dat sunt: 
a. salcâmul, ciulinii; 
b. coţofana, puful păpădiilor; 
c. puiul de cioară, plopii;  
d. plopii, bâtlanul. 

 
27. Două caracteristici ale descrierii care apar în textul dat sunt: 

a. exprimarea directă a unor sentimente în raport cu un cadru natural;  
b. prezentarea unor caracteristici ale unui peisaj, preponderenţa imaginilor artistice vizuale; 
c. prezentarea unor acţiuni, personificarea unor elemente ale cadrului natural; 
d. folosirea figurilor de stil, prezentarea unei succesiuni a acţiunilor plantelor şi animalelor personificate. 

  
28. Ideea centrală pe care o evidenţiază textul dat este: 

a. bucuria de a trăi a micilor vieţuitoare şi plante;  
b. multitudinea aspectelor din natură; 
c. frumuseţea unei zile de vară târzie;  
d. panica pe care o provoacă apropierea toamnei. 
 

29. Un aspect comun al textelor B şi C este: 
a. folosirea imaginilor artistice ale ciulinilor, cu rol în transmiterea unor sentimente; 
b. crearea unor descrieri ample ale câmpiei; 
c. descrierea unui singur element central; 
d. evidenţierea relaţiei omului cu natura. 
 

30. Următoarea afirmaţie este corectă: 
a. Textele date reprezintă descrieri artistice ale unor elemente din natură. 
b. În textele date, apar caracteristici ale descrierii – ştiinţifice (în textul A), artistice (în textele B şi C). 
c. Textul A urmăreşte implicarea afectivă a cititorului, textele B şi C nu urmăresc sensibilizarea cititorului. 
d. În cele trei texte se utilizează imagini artistice vizuale. 
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