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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 VI-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. „Primele atestări ale existenței lalelelor datează acum mii de ani, lalelele fiind localizate în zona 

paralelei de 40° latitudine nordică, între Europa și China. 
Existența lalelelor nu se datorează numai olandezilor, care au făcut din această floare nu numai un 

simbol național, ci și o obsesie. Astfel lalelele au fost apreciate și în alte zone. În Imperiul Otoman, în timpul 
lui Suleiman I, lalelele au devenit flori intens cultivate deoarece erau pe placul sultanului. În perioada lui 
Ahmed al III-lea, laleaua a devenit un simbol al bogăției, iar cultivarea și vânzarea acestei flori era 
reglementată de legi stricte. Se spune că, în acele timpuri, laleaua era considerată a fi mai valoroasă decât 
viața. Perioada lui Ahmed al III-lea mai este cunoscută și ca  Era lalelelor. 

Primul festival al lalelelor datează de la începutul anilor 1700 fiind organizat de turci, perioada în care 
olandezii abia încercau cultivarea acestei flori. 

Sosirea lalelei în Europa – a doua jumătate a sec. al XVI-lea.  
Clusius* a cultivat primele lalele primite în Grădinile Medicinale din Praga. În 1593, Clusius se 

refugiază în Olanda și cultivă colecția sa de lalele în Grădina Botanică din Leiden. În această perioadă crește 
foarte mult popularitatea lalelei, pe fondul rarității ei în Europa. 

Începând cu anul 1630, lalelele au devenit un bun comercial pentru care se plăteau sume mari de 
bani, olandezii tranzacționau bulbi din specii rare la sume exorbitante pentru acea vreme. În timp însă, pe 
măsura extinderii cultivării lalelelor, prețurile de tranzacționare a bulbilor a scăzut. 

Datorită importanței pe care oamenii au acordat-o lalelelor, laleaua a pătruns nu numai în grădinile 
oamenilor, ci și în viața lor. Au apărut grădini botanice, parcuri dedicate lalelelor, expoziții, târguri, obiective 
turistice, monumente închinate lalelei. Cu timpul suprafețele cultivate cu lalele au crescut, în prezent 
principalul producător mondial de lalele fiind Olanda, țara care și-a însușit și numele de Țara lalelelor.” 

 
                (Laleaua, scurtă istorie – articol preluat de pe site-ul www.gradinavesela.ro) 

 
*  Carolus Clusius (Arras, 19.02.1526 – Leiden, 4.04.1609) important botanist și horticultor 

 
1. Conform informațiilor din text, lalelele au fost localizate pentru prima dată: 

a. în imperiul Otoman; 
b. în zona paralelei de 40° latitudine sudică; 
c. în zona paralelei de 40° latitudine nordică; 
d. în Grădina Botanică din Leiden. 

 
2. Laleaua era considerată de către turci: 

a. mai valoroasă decât viața; 
b. un simbol național; 
c. o obsesie; 
d. un simbol național și o obsesie. 
 

3. Primul festival al lalelelor a fost organizat de: 
a. chinezi; 
b. olandezi; 
c. Clusius; 
d. turci. 
 
 

http://www.gradinavesela.ro/category/flori-din-gradina/laleaua-flori-din-gradina/
http://www.gradinavesela.ro/
http://en.wikipedia.org/wiki/Arras
http://en.wikipedia.org/wiki/Leiden
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4. Țara lalelelor este considerată: 
a. Turcia; 
b. Olanda; 
c. China; 
d. Leiden. 

 
5. Sunt corect despărțite în silabe toate cuvintele din seria: 

a. A-tes-tări, re-gle-men-ta-tă, Bo-ta-ni-că, tu-ris-ti-ce; 
b. A-tes-tări, reg-le-men-ta-tă, Bo-ta-ni-că, tu-ris-ti-ce; 
c. At-es-tări, re-gle-men-ta-tă, Bo-ta-ni-că, tu-ris-ti-ce; 
d. A-tes-tări, re-gle-men-ta-tă, Bot-an-i-că, tur-is-ti-ce; 

 
6. În structura În Imperiul Otoman, în timpul lui Suleiman I, lalelele au devenit flori intens cultivate deoarece 
erau pe placul sultanului există, în ordine: 

a. două propoziții principale; 
b. o propoziție secundară și o propoziție principală; 
c. o propoziție principală și o propoziție  secundară; 
d. trei propoziții principale. 
 

7. În secvența vânzarea acestei flori era reglementată de legi stricte , subiectul este: 
a. inclus; 
b. vânzarea; 
c. subînțeles; 
d. legi. 

      
8. Verbul subliniat din structura: lalelele au devenit un bun comercial este la modul: 

a. participiu; 
b. infinitiv; 
c. conjunctiv; 
d. indicativ. 

 
9. Există diftongi în cuvintele din seria: 

a. oamenilor, Olanda, popularitatea, laleaua; 
b. oamenilor, tranzacționau, grădinile , laleaua; 
c. oamenilor, tranzacționau, popularitatea, laleaua; 
d. obsesie, tranzacționau, popularitatea, laleaua. 

 
10. Pronumele din structura: cultivă colecția sa de lalele este: 

a. posesiv; 
b. reflexiv; 
c. personal; 
d. demonstrativ. 

 
B. „A fost odată o femeie care voia și ea să aibă un copilaș, dar nu știa de unde să-l ia. Atunci s-a dus 

la o babă vrăjitoare și i-a spus: 
— Uite, aș vrea și eu să am un copilaș, nu poți să-mi spui cum să fac să îl găsesc? 
— Cum să nu!, a spus baba. Uite aici un bob de orz; da’ să știi că nu-i orz de-acela ce crește pe 

ogoare și pe care-l dai la găini de mâncare; ia-l și pune-l într-un vas cu flori și ai să vezi ce iese. 
— Mulțumesc, mătușă – a spus femeia și i-a dat babei cinci bănuți; apoi s-a dus acasă, a sădit bobul 

de orz și îndată a răsărit o floare mare și frumoasă. Ai fi zis că-i o lalea, dar petalele stăteau strânse de 
parcă ar fi fost numai îmbobocită. 

— Ce floare drăgălașă – a spus femeia și a sărutat petalele roșii și galbene, și cum le-a sărutat, 
floarea s-a deschis pocnind. Era chiar o lalea ca toate lalelele, numai că drept la mijloc ședea pe pistilul 
verde o fetiță mititică de tot, gingașă și drăgălașă, și nu era mai mare decât un deget și de aceea iau spus 
Degețica. I-au făcut un leagăn dintr-o coajă de alun, saltea din petale albastre de toporași, iar plapuma era o 
petală de trandafir. Aici ședea noaptea, dar ziua se juca pe masă. Femeia pusese o farfurie plină de apă și 
de jur împrejur, pe marginea farfuriei, așezase flori cu lujere în apă. Pe apă plutea o petală mare de lalea pe 
care ședea Degețica și umbla de la o margine la alta a farfuriei; avea drept vâsle două fire de păr de cal. Era 
o plăcere s-o vezi. Știa și să cânte și cânta așa de subțirel și de dulce, cum nimeni n-a mai cântat vreodată. 

http://www.gradinavesela.ro/category/flori-din-gradina/laleaua-flori-din-gradina/
http://www.gradinavesela.ro/category/flori-din-gradina/laleaua-flori-din-gradina/
http://www.gradinavesela.ro/category/flori-din-gradina/laleaua-flori-din-gradina/
http://www.gradinavesela.ro/category/flori-din-gradina/laleaua-flori-din-gradina/
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Într-o noapte, pe când ședea frumușel în pătucul ei, pe un ochi de fereastră care era spart a intrat o broască. 
Broasca era urâtă, mare și jilavă. A sărit drept pe masă, acolo unde ședea Degețica și dormea acoperită cu 
petale roșii de trandafir. 

— Ar fi fost tocmai bună de nevastă pentru băiatul meu – s-a gândit broasca și a luat coaja de alună în 
care dormea Degețica și a sărit cu ea în grădină, pe geamul cel spart. Pe la marginea pădurii curgea un râu 
mare și lat; malul râului era mlăștinos și mâlos; aici locuia broasca cu fecioru-su. Brr!, urât mai era și acesta 
și semăna leit cu mama-sa. „Cuac-cuac-cuac!“ Asta-i tot ce-a putut el să spună când a văzut pe fetița cea 
drăgălașă în coaja ei de alună.” 

(Degețica, H. C. Andersen) 
 
11. În primul paragraf al textului se întâlnesc, ca momente ale subiectului: 

a. expozițiunea și deznodământul; 
b. intriga și deznodământul; 
c. intriga și desfășurarea acțiunii; 
d. expozițiunea și intriga. 

 
12. Personajul principal din fragmentul dat este: 

a. o femeie; 
b. o babă vrăjitoare; 
c. Degețica; 
d. o lalea. 

 
13. Structurile: Brr! și Cuac-cuac-cuac! sunt: 

a. interjecție, interjecție; 
b. interjecție, prepoziție; 
c. interjecție, conjuncție; 
d. prepoziție, conjuncție. 

 
14. În structura petalele roșii și galbene există: 

a. epitet al substantivului, dublu, cromatic, antepus; 
b. epitet al substantivului, dublu, cromatic, postpus; 
c. epitet al substantivului, triplu, cromatic, postpus; 
d. epitet al verbului,dublu, cromatic, postpus; 
 

15. În enunțul: malul râului era mlăștinos și mâlos; aici locuia broasca cu fecioru-su există: 
a. două predicate verbale; 
b. un predicat nominal și un predicat verbal; 
c. un predicat verbal și un predicat  nominal; 
d. două predicate nominale. 

 
16. În enunțul: I-au făcut un leagăn dintr-o coajă de alun subiectul este: 

a. exprimat; 
b. neexprimat inclus; 
c. multiplu; 
d. neexprimat subînțeles. 

 
17. În structura: Pe apă plutea o petală mare de lalea, substantivele au, în ordine, funcții sintactice de: 

a. complement circumstanțial de loc, subiect, atribut substantival prepozițional; 
b. subiect, complement circumstanțial de loc, atribut substantival prepozițional; 
c. subiect, complement direct, atribut substantival prepozițional; 
d. subiect, complement circumstanțial de loc, complement indirect. 
 

18. În enunțul: A sărit drept pe masă, acolo unde ședea Degețica și dormea acoperită cu petale roșii de 
trandafir. există: 

a. trei verbe predicative la timpul perfect compus; 
b. trei verbe predicative la timpul imperfect; 
c. un verb predicativ la timpul perfect compus și două verbe predicative la timpul imperfect; 
d. un verb predicativ la timpul imperfect și două verbe predicative la perfect compus. 
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19. În sintagma: o fetiță mititică de tot există: 
a. un epitet; 
b. o hiperbolă; 
c. o personificare; 
d. o metaforă. 

 
20. Pronumele personal din sintagma: pe când ședea frumușel în pătucul ei, este în cazul: 

a. genitiv; 
b. dativ; 
c. acuzativ; 
d. nominativ. 

 
C.   
„Cine trece-n Valea-Seacă 
Cu hamgerul fără teacă 
Şi cu pieptul dezvelit? 
Andrii-Popa cel vestit! 
 
Şapte ani cu voinicie 
Şi-a bătut joc de domnie 
Şi tot pradă ne-ncetat, 
Andrii-Popa, hoţ bărbat! 
 
Zi şi noapte, de călare, 
Trage bir din drumul mare, 
Şi din ţară peste tot! 
Fug neferii cât ce pot, 
 
Căci el are-o puşcă plină 
Cu trei glonţi la rădăcină, 
Ş-are-un murg de patru ani, 
Care muşcă din duşmani, 
 
Ş-are fraţi de cruce şapte, 
Care-au supt sânge cu lapte. 
Şi nu-i pasă de nimic, 
Andrii-Popa cel voinic!” 
 
(Andrii-Popa*, de Vasile Alecsandri) 
(fragment) 
 
Neferi = oșteni turci 

 
* Acest hoţ a cutreierat ţara şapte ani întregi, fără a-l putea prinde vreo poteră. În anul 1818, Mihai 

Cozoni, unchiul autorului, a fost însărcinat prin poruncă domnească ca să puie mâna pe acel hoţ vestit. 
Întâlnindu-l la Valea-Seacă, l-a ucis din fuga calului, după o cruntă luptă de câteva ore. 
 
21. Versul: Andrii-Popa cel voinic! are în fragmentul dat, din punct de vedere stilistic, valoare de: 

a. hiperbolă; 
b. repetiție; 
c. antiteză; 
d. metaforă. 

 
22. Cuvântul subliniat din versul: Ş-are fraţi de cruce şapte are o valoare sintactică diferită de cea din 
text în enunțul: 

a. Șapte flori au înflorit. 
b. A primit nota șapte. 
c. A vorbit cu șapte prieteni. 
d. Vrea un șapte la matematică.  
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23. În fragmentul dat se întâlnesc: 
a. patru numerale cardinale cu valoare adjectivală; 
b. patru numerale cardinale cu valoare substantivală; 
c. trei numerale cardinale cu valoare adjectivală și un numeral cardinal cu valoare substantivală; 
d. trei numerale cardinale cu valoare substantivală și un numeral cardinal cu valoare adjectivală. 
 

24. Adjectivul subliniat din versul: Şi cu pieptul dezvelit are: 
a. două terminații; 
b. trei terminații; 
c. patru terminații; 
d. o terminație. 

 
25. Cuvântul subliniat din versul: Andrii-Popa cel vestit este: 

a. articol hotărât; 
b. articol demonstrativ; 
c. pronume demonstrativ; 
d. articol nehotărât. 

 
26. Versurile au rima: 

a. încrucișată; 
b. împerecheată; 
c. îmbrățișată; 
d. complexă. 

 
27. În versul: Ş-are fraţi de cruce şapte apar, în ordine: 

a. o conjuncție și o prepoziție; 
b. o prepoziție și o conjuncție; 
c. două conjuncții; 
d. două prepoziții. 

 
28. Ideea poetică centrală a textului face referire la: 

a. Valea-Seacă; 
b. prietenia dintre Andrii-Popa și murgul său; 
c. frații lui Andrii-Popa; 
d. vitejia lui Andrii-Popa. 

 
29. Următoare afirmație este corectă: 

a. Textele A, B, C sunt nonliterare; 
b. Textele A, B sunt nonliterare și C este literar; 
c. Textul A este  nonliterar și B, C sunt literare; 
d. Textele A, B, C sunt literare. 

 
30. Recitește textele A, B, C, apoi alege răspunsul corect: 

a. Textele A și B reprezintă un aspect al realității, iar textul C aspecte ale realității, modificate de 
imaginația autorului; 
b. Textele date reprezintă numai aspecte ale realității; 
c. Textul A reprezintă un aspect al realității, iar textele B și C aspecte ale realității, modificate de 
imaginația autorului; 
d. Niciunul dintre cele trei texte nu prezintă aspecte ale realității. 
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