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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 V-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. „Albinele trăiesc în colonii puternic ierarhizate care pot cuprinde mii de indivizi. Fiecare colonie este 

condusă de o singură matcă, cea mai mare albină din stup. Ea depune toate ouălele, uneori şi 1500 de ouă 

pe zi. (...).  Coloniile trăiesc în stupi construiţi din ceară de lucrătoare. Acestea construiesc faguri cu şase 

pereţi care sunt rezistenţi la apă. Unele celule sunt folosite drept camere unde se dezvoltă larvele. Alte 

celule sunt depozite de miere, de unde colonia se hrăneşte când nectarul şi florile sunt puţine. Pe lângă 

construcţia fagurelui, lucrătoarele au grijă de albinele tinere şi adună hrana pentru colonie. Ele produc o 

substanţă numită lăptişor de matcă cu care sunt hrănite larvele. Toate larvele sunt hrănite cu lăptişor de 

matcă la început, însă viitoarele mătci se hrănesc numai cu această substanţă. Când colonia ajunge la 

dimensiunea maximă, matca bătrână zboară din stup, pentru a forma unul nou, urmată de mii de lucrătoare. 

Prima matcă ce va apărea va devenii stăpâna vechii colonii.”  

                                                                              (Colonia de albine, în Enciclopedia animalelor)    

 

1. Conform informaţiilor prezente în text, albinele: 

a. Prevestesc sosirea primăverii; 

b. Trăiesc în colonii puternic ierarhizate; 

c. Trăiesc în roiuri mici; 

d. Sunt hrănite de o matcă. 

 

2. Albinele lucrătoare au următoarele atribuţii: 

a. Construiesc fagurele şi adună hrana pentru colonie; 

b. Anunţă sosirea primăverii;  

c. Depun ouă şi hrănesc larvele; 

d. Păzesc stupul şi depun ouă. 

 

3. Lăptişorul de matcă ajută la: 

a. hrănirea bondarilor; 

b. întărirea fagurelui; 

c. hrănirea larvelor şi a viitoarelor mătci; 

d. depunerea ouălor. 

 

4. Textul dat este: 

a. literar; 

b. nonliterar; 

c. publicitar; 

d. literar in versuri. 
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5. În cuvântul „colonii” litera subliniată desemnează: 

a. articolul hotărât; 

b. desinenţa de plural; 

c. vocala de legătură; 

d. articolul posesiv. 

 

6. Sinonimul contextual al cuvântului  „dimensiune”  apare în enunţul: 

a. Camera mea are o suprafață de 2 m lățime și 3 m lungime.  

b. Jocul pe calculator are un format atractiv. 

c. Elevii au acumulat un mare volum de informaţii. 

d. Colonia de albine ajunge la o anumită mărime  când ies larvele din faguri. 

 

7. Valorile morfologice ale cuvintelor subliniate din enunţul „Toate larvele se hrănesc cu lăptişor de 

matcă” sunt: 

a. substantiv propriu, conjuncţie, substantiv comun; 

b. substantiv comun, prepoziţie simplă, substantiv comun; 

c. adjectiv, conjuncţie, substantiv comun; 

d. substantiv propriu, prepoziţie simplă, substantiv comun. 

 

8. Apar cuvinte articulate hotărât în seria: 

a. lucrătoarele, ouălele, fagurelui, colonia; 

b. indivizi, matcă, fagurelui, camere; 

c. camere, indivizi, apă, miere; 

d. apă, stupi, miere, matcă. 

 

9. Cuvintele „lăptişor”, „lucrătoare” sunt formate prin: 

a. derivare cu prefix; 

b. derivare cu prefix şi sufix; 

c. derivare cu sufix; 

d. conversiune.  

 

10. În enunţul „Fiecare colonie este condusă de o singură matcă ...” predicatul este următorul: 

a. condusă 

b. este condusă; 

c. este; 

d. singură. 

 

B. De o săptămână, mătuşa Stana intră de mai multe ori – înainte de amiazi- pe portiţa grădinii cu 

flori, unde e aşezată stupina. A ieşit în primăvara aceasta cu 15 stupi. Au avut hrană destulă şi iarna nu a 

fost prea grea.(...) Era către sfârşitul lui mai, un senin înalt şi liniştit. Azi-mâine trebuia să înceapă roitul. 

Mătuşa Stana venea la stupină în fiecare seară după ce se întorceau albinele de pe hotar, şi se uita cu 

băgare de seamă la urdinişul căror cuşniţe rămâneau grămezi mai mari de albine. Din ele trebuiau să 

pornească cele dintâi roiuri. (...).  

Un nepot şi o nepoată pândeau la umbra cireşului momentul. Dar peste zi, cât ce se ridica soarele şi 

începea căldura mare, le era frică să rămână aproape de stupină în grădiniţă. Nu se ştie, lumina mare ori 

căldura revărsa în muştele de aur un fel de nebunie, şi ele zburau orbeşte. (...) . Aici, la umbra cireşului, la 

spatele stupinei nu se rătăcea nicio albină, se auzea numai, ca o cădere continuă de apă, cântecul lor. 

Doamne, cât era de liniştitor şi odihnitor! (...) 

                                                                                                       (Ion Agârbiceanu, Roitul stupilor)     
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11. Modul predominant de expunere în textul dat este: 

a. Dialogul; 

b. Naraţiunea; 

c. Monologul; 

d. descrierea. 

 

12. Naratorul relatează la: 

a. Persoana a III-a; 

b. Persoana a II-a; 

c. Persoana I; 

d. Persoana I şi a II-a. 

 

13. În secvenţa „se auzea numai, ca o cădere continuă de apă, cântecul lor.” apare ca figură de stil: 

a. enumeraţia; 

b. personificarea; 

c. comparaţia; 

d. epitetul. 

 

14. În textul dat se face referire la: 

a. un plan temporal trecut; 

b. la două planuri temporale; 

c. la un plan temporal viitor; 

d. la un plan temporal prezent. 

 

15. Cântecul  albinelor este asemănat cu: 

a. un fel de nebunie; 

b. o cădere continuă de apă; 

c. o linişte profundă; 

d. o mişcare neînţeleasă. 

 

16. Identifică  seria de cuvinte care aparţine câmpului lexical al apiculturii: 

a. stupină, primăvară, roiuri, hrană; 

b. roiuri, soare, hotar, flori; 

c. albină, roit, urdiniş, stupi; 

d. soare, albină, muşte, flori. 

 

17. Alege seria de cuvinte formate din patru litere diferite care se pot forma cu literele din cuvântul 

,,primăvară”: 

a. vară, ramă, pară, rimă; 

b. rimă, oare, vamă, tare; 

c. veri, sare, oare, rimă; 

d. vamă, oare, sare, rimă. 

 

18. Verbul  „a fi”  are valoare auxiliară în enunţul: 

a. Albinele sunt în stupi când vremea este friguroasă.  

b. Nepoţii erau nerăbdători să observe ce se întâmplă. 

c. Ioana este o fată silitoare. 

d. Mierea va fi gustoasă iarna. 
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19. În enunţul: Doamne, cât era de liniştitor şi odihnitor! cuvântul subliniat se află în: 

a. Cazul Nominativ; 

b. Cazul Acuzativ; 

c. Cazul Genitiv; 

d. Cazul Vocativ. 

 

20. În secvenţa ,,Mătuşa Stana venea la stupină în fiecare seară după ce se întorceau albinele de pe 

hotar”  ordinea predicatelor este: 

a. predicat nominal, predicat verbal; 

b. predicat verbal, predicat verbal; 

c. predicat verbal, predicat nominal; 

d. predicat nominal, predicat nominal. 

 

C. S-a deşteptat prisaca din poiană                          Poiana pare-o uriaşă floare, 

Subt uriaşul clopot de azur,                                   Ce schimbă curcubeie de culori, 

Şi sună tot cuprinsul dimprejur,                              Dar nu-i o floare, ci sunt mii de flori,                                             

De-ai spune că o harfă-eoliană                           Din care ies scântei rătăcitoare 

E aninată undeva de-un ram…                          Ce se aprind în aer şi dispar. (…) 

 

De-ar fi să stai nesigur la răscruce,                         Neobosite - aleargă în lumină 

Căci pretutindeni murmurul l-auzi,                           Albinele zburând din loc în loc, 

Asemeni unui tainic călăuz,                                    Abia se-nclină-un fir de simioc, 

Te cheamă, te îmbie şi te duce,                             Acum se-nalţă galbenă-o sulcină, 

Fără să vrei, al florilor parfum …                             Şi mursa-n aur se preschimbă-ncet. 

                                                                                                                  (Dimitrie Anghel, Alesul) 

 

* Mursa – băutură fermentată preparată din miere amestecată  cu apă sau lapte, hidromel. 

 

21. Sinonimele cuvintelor „s-a deşteptat”, „uriaşul”, „pretutindeni” sunt: 

a. S-a trezit, micul, mereu; 

b. S-a înviorat, colosalul, aici; 

c. S-a trezit, giganticul, oriunde; 

d. A înviat, măreţul, cândva. 

 

22. Apar numai cuvinte cu diftong  în seria: 

a. Uriaşă, eoliană, aleargă, aer; 

b. Te cheamă, te îmbie, te duce, să vrei; 

c. Aleargă, poiană, rătăcitoare, să vrei; 

d. Florilor, călăuz, scântei, fir. 

 

23. Rima acestei creaţii lirice este: 

a. Împerecheată; 

b. încrucişată; 

c. îmbrăţişată; 

d. monorimă. 

 

24. La nivelul poeziei, rolul cratimei din structura „E aninată undeva de-un ram…” este acela: 

a. De a pronunţa mai rar cuvântul; 

b. De a menţine ritmul şi măsura poeziei; 

c. De a despărţi două părţi de vorbire identice; 

d. De a ţine locul unei vocale. 
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25. O imagine auditivă apare în versul: 

a. „Asemeni unui tainic călăuză” 

b. „Albinele zburând din loc în loc” 

c. „Te cheamă, te îmbie şi te duce” 

d. „Şi sună tot cuprinsul dimprejur” 

 

26. Numărul de silabe din versul „Acum se-nalţă galbenă-o sulcină” este de: 

a. 11 silabe; 

b. 10 silabe: 

c.   9 silabe; 

d. 13 silabe. 

 

27. Textul C trezeşte în sufletul cititorului: 

a. Plăcerea de a cânta; 

b. O stare de nelinişte; 

c. Dorința de a recita poezii; 

d. Încântarea faţă de peisajul descris. 

 

28. Textele B şi C: 

a. Reprezintă o descriere detaliată a stupului; 

b. Evidenţiază bucuria şi încântarea faţă de producerea unui eveniment care are loc în natură; 

c. Prezintă legătura care se stabileşte între om şi natură; 

d. Alcătuiesc o descriere a spaţiului terestru. 

 

29. Un aspect al realităţii comun textelor A şi B este: 

a. Prezentarea unor informaţii referitoare la  modul de viaţă al albinelor; 

b. Descrierea stupilor; 

c. Modul cum se îngrijesc albinele;  

d. Prezentarea cadrului natural. 

 

30. Următoarea afirmaţie este corectă: 

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

b. Textul A prezintă informaţii referitoare la viaţa albinelor, Textele B şi C valorifică aspecte ale realităţii, 

transfigurate de imaginaţia creatorului; 

c. Textele A şi B prezintă aspecte ale realităţii transfigurate de imaginaţia creatorului, în textul C se 

prezintă numai aspecte ale realităţii; 

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