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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2012-2013 / ETAPA a II-a – 8 mai 2013  

COMPER – COMUNICARE, 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 în grilă răspunsul corect la întrebările 

propuse: 
 

A. Peștera Ciur Ponor face parte din același sistem carstic care mai include Ponorul Tinoasa, 
Peștera Ciur Izbuc și Izbucul Topliței. Este situată în Munții Pădurea Craiului, din Carpații 
Occidentali. Se află la nord-est de satul Țarina, între Valea Albișoarelor și Valea Cuților, în 
platoul carstic Runcuri. [...] 

Dincolo de sălița de la gura peșterii, am fost înghițiți de tenebre. Ne întâmpina o galerie 
îngustă și am început să coborâm pe firul unei ape. Pe podeaua nu tocmai netedă, rupturile de 
pantă creau mici cascade. În subteran, zgomotele sunt mult amplificate, astfel că orice repeziș de 
apă îți sună în urechi ca o adevărată Niagară. Trecem de la un cot al galeriei la altul, strâmtorați 
de pereții golași. Pe alocuri, doar întorcându-ne lateral ne puteam strecura. [...] Stânca rece și 
dură devine „flexibilă” în contact cu apa care o metamorfozează.  

(Alin Totorean, „Ciur Ponor, peștera recordurilor”, în revista Terra magazin) 
 

B.  Noul salon era mult mai mare și mai înalt și mai bogat decât cele pe care le întâlniseră în 
vechea peșteră. Tavanul de pe margini era o aglomerare de bolți și arcade, iar pereții de sub el, 
plini de arabescuri și de dantelării, își scurgeau picioare albicioase de calcar în apa foșnitoare a 
lacului. Stalactitele și stalagmitele atingeau lungimi și grosimi de vis. Și în apropierea pereților se 
înălțau colonade sau stilobați care așteptau poveri și podoabe. Și fiecare formă geometrică din 
salon era ornamentată și sculptată la filigran, cu o iscusință uluitoare. Iar apa care se scurgea 
leneșă la marginea coloanelor, ca trena albastră a unui miracol nevăzut, împlinea grandoarea și 
rafinamentul salonului. Imaginea palatelor de cleștar din basmele și visurile copilăriei era 
îndepărtată și palidă și timidă și copleșită de splendoarea arhitecturii de marmură, ascunsă cu 
atâta furie și durere în străfundurile lumii, parcă pentru a se învrednici cu priveliștea ei numai 
ochii celor mai îndrăzneți.  

(Constantin Chiriță, Cireșarii) 
 
C.  Tăcerea mi-este duhul – 

și-ncremenit cum stau și pașnic 
ca un ascet de piatră, 
îmi pare 
că sunt o stalactită într-o grotă uriașă, 
în care cerul este bolta. 
Lin, 
lin, 
lin – picuri de lumină 
și stropi de pace – cad necontenit 
din cer 
și împietresc – în mine. 
    (Lucian Blaga, Stalactita) 

*ascet – pustnic; 
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I. INIŢIERE 

 
1.  În textul A se prezintă: 

a. o peșteră; 
c. un peisaj montan; 

b. un grup de peșteri; 
d. o cascadă. 

 
2.  Textul A este preluat: 

a. dintr-un manual; 
c. dintr-o revistă științifică; 

b. dintr-un text literar; 
d. dintr-un cotidian național. 

 
3.  Satul menționat în textul A se numește: 

a. Ciur Ponor; 
c. Runcuri; 

b. Țarina; 
d. Izbucul Topliței. 

 
4.  O structură din textul B care face referire la pereții peșterii este: 

a. stalactitele și stalagmitele atingeau lungimi și grosimi de vis; 
b. ca trena albastră a unui miracol nevăzut; 
c. aglomerare de bolți și arcade; 
d. plini de arabescuri și dantelării. 
 

5.  Peștera descoperită în textul B este comparată cu: 
a. palatele din basme; 
c. palate de marmură; 

b. pereții de sticlă ai vitrinelor înalte; 
d. stâncile înalte. 

 
6.   Un epitet asociat apei în textul B apare în varianta de răspuns: 

a. la marginea coloanelor; 
c. se scurgea leneșă; 

b. ca trena; 
d. îndepărtată și palidă. 

 
7.  În textul C, o structură care face referire la spațiu este: 

a. picuri de lumină; 
c. cad necontenit; 

b. o grotă uriașă; 
d. și-ncremenit cum stau. 

 
8.  O structură din textul C referitoare la relația dintre eul liric și univers este: 

a. Lin,/ lin,/ lin – picuri de lumină; 
b. în care cerul este bolta;  
c. stropi de pace – cad necontenit/ din cer/ și împietresc – în mine; 
d. și-ncremenit cum stau și pașnic/ ca un ascet de piatră. 

 
9.  Fac parte din același câmp semantic cuvintele din textul C grupate în varianta de răspuns: 

a. tăcere, duh; 
c. cer, grotă; 

b. stau, pașnic; 
d. picuri, stropi. 

. 
10.  Un element comun care influențează aspectul peșterilor prezentate în textele A și B este: 

a. apa; 
c. căderea rocilor; 

b. vântul; 
d. intensitatea zgomotelor. 
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11.  Se dă următoarea secvență din textul A: În subteran, zgomotele sunt mult amplificate, astfel 

că orice repeziș de apă îți sună în urechi ca o adevărată Niagară. Numărul complementelor 
circumstanțiale este: 
a. patru; 
c. două; 

b. trei; 
d. unu. 

 
12. Se obține o frază în care să apară o subordonată circumstanțială de loc prin expansiunea/ 

extensia unei părți secundare de propoziție din structura: 
a. care mai include Ponorul Tinoasa, Peștera Ciuc Izbuc și Izbucul Topliței; 
b. În subteran, zgomotele sunt mult amplificate; 
c. Stânca rece și dură devine „flexibilă” în contact cu apa; 
d. Ne întâmpina o galerie îngustă. 
 

13.  În secvența: Și fiecare formă geometrică din salon era ornamentată și sculptată la filigran, 
cu o iscusință uimitoare. substantivul subliniat are cazul și funcția sintactică: 
a. acuzativ, complement indirect; 
c. acuzativ, complement circumstanțial de mod; 

b. acuzativ, nume predicativ; 
d. acuzativ, complement circumstanțial de loc. 

 
14. Termenul regent al complementului circumstanțial de mod exprimat prin pronume demonstra-

tiv în secvența: Noul salon era mult mai mare și mai bogat decât cele pe care le întâlniseră 
până atunci este: 
a. mai mare; 
c. mai bogat; 

b. era; 
d. mai mare și mai bogat. 

 
15.  Cuvântul subliniat în secvența: era îndepărtată și palidă [...], ascunsă cu atâta furie și durere 

în străfundurile lumii, parcă pentru a se învrednici cu priveliștea ei numai ochii celor mai 
îndrăzneți are valoarea morfologică și funcția sintactică: 
a. verb predicativ, complement circumstanțial de mod; 
b. verb nepredicativ, complement circumstanțial de scop; 
c. verb predicativ, complement circumstanțial de scop; 
d. verb predicativ, complement circumstanțial de cauză. 

 
II. CONSOLIDARE 

 
16. Cuvântul subliniat în secvența: și stropi de pace – cad necontenit/ din cer are valoarea 

morfologică și funcția sintactică: 
a. adjectiv, complement circumstanțial de mod; 
c. adjectiv, atribut; 

b. adverb, complement circumstanțial de mod; 
d. adverb, atribut. 

 
17.  Figurile de stil care apar în secvența: iar pereții de sub el, plini de arabescuri și de dantelării, 

își scurgeau picioare albicioase de calcar în apa foșnitoare a lacului sunt: 
a. epitetul, enumerația, metafora; 
c. enumerația, metafora, comparația; 

b. epitetul, antiteza, metafora; 
d. enumerația, epitetul, antiteza. 

 
18.  În structura: ascet de piatră se realizează, ca figură de stil:   

a. o repetiție; 
c. o metaforă; 

b. o antiteză; 
d. o personificare. 
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19.  În secvența: Stânca rece și dură devine „flexibilă” în contact cu apa care o metamorfozează. 

se sugerează o antiteză între: 
a. stâncă și apă; 
b. starea inițială a stâncii și starea finală a acesteia; 
c. forma stâncii și forma apei; 
d. starea inițială a apei și starea ei finală. 

 
20.  Expansiunea/ Extensia în propoziția subordonată corespunzătoare a părții de propoziție subli-

niate în structura: Este situată în Munții Pădurea Craiului, din Carpații Occidentali. apare în 
varianta de răspuns: 
a. Este situată unde se află Munții Pădurea Craiului. 
b. Este situată în Munții care se numesc Pădurea Craiului. 
c. Este situată în grotele aflate în Munții Pădurea Craiului. 
d. Este situată în subteranul ce se găsește în Munții Pădurea Craiului. 
 

21. Propoziția subordonată din fraza: Și în apropierea pereților se înălțau colonade sau stilobați 
care așteptau poveri și podoabe. este contrasă corect în varianta de răspuns: 
a. Și în apropierea pereților se înălțau colonade sau stilobați ce așteptau poveri și podoabe. 
b. Și în apropierea pereților se înălțau colonade sau stilobați așteptând poveri și podoabe. 
c. Și în apropierea pereților se înălțau colonade sau stilobați. 
d. Și în apropierea pereților se înălțau colonade sau stilobați pe care așteptau poveri și podoabe.   

 
22. Pronumele relativ din secvența: Iar apa care se scurgea leneșă la marginea coloanelor, ca 

trena albastră a unui miracol nevăzut, împlinea grandoarea și rafinamentul salonului. are 
cazul și funcția sintactică: 
a. acuzativ, atribut; 
c. nominativ, subiect; 

b. acuzativ, complement direct; 
d. nominativ, atribut. 

 
23.  Cuvântul care se repetă în structura: Lin,/ lin,/ lin – picuri de lumină/ și stropi de pace – cad 

necontenit/ din cer. are valoarea morfologică și funcția sintactică: 
a. adjectiv, complement circumstanțial de mod;
c. adverb, complement circumstanțial de timp; 

b. adverb, complement circumstanțial de mod; 
d. adverb, nume predicativ. 

 
III. STANDARD 

 
24.  Textul B este epic, deoarece: 

a. sentimentele autorului sunt transmise direct, prin intermediul naratorului; 
b. apar numeroase figuri de stil, iar modul dominant de expunere este descrierea; 
c. sunt prezentate detaliat sentimentele celui care contemplă o peșteră; 
d. se transmit indirect sentimentele autorului, prin intermediul naratorului.  

 
25.  Conform informațiilor prezentate în textul A, motivul pentru care orice curgere de apă din 

subteran sună ca o adevărată Niagară este: 
a. căderile de apă se produc de la mare înălțime;
c. zgomotele sunt mult amplificate; 

b. pereții peșterilor sunt înguști; 
d. peșterile au pereții golași. 
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26.  În secvența următoare din textul A: Pe alocuri, doar întorcându-ne lateral ne puteam strecura. 

se sugerează ideea că: 
a. spațiile de trecere sunt înguste în peșteră; 
c. cei care trec prin peșteră sunt scunzi; 

b. bolta peșterii este joasă; 
d. vizitatorii peșterii sunt înalți. 

 
27.  Următoarea structură din textul B: Stalactitele și stalagmitele atingeau lungimi și grosimi de 

vis. sugerează: 
a. dimensiunile reduse ale formațiunilor menționate; 
b. caracterul iluzoriu al formațiunilor descrise; 
c. dimensiunile ample ale stalactitelor și stalagmitelor; 
d. lipsa de claritate a contururilor. 

 
28.  În textul C se sugerează: 

a. liniștea absolută a eului liric; 
b. agitația interioară a celui care își exprimă direct sentimentele; 
c. antiteza dintre calmul naturii și neliniștea eului liric; 
d. agitația cadrului exterior. 

 
IV. EXCELENȚĂ 

 
29.  În textul C eul liric se prezintă, prin intermediul unei metafore, drept: 

a. un strop de liniște; 
c. bolta unei grote uriașe; 

b. o stalactită; 
d. picuri de lumină. 

 
30.  Următoarea afirmație este corectă: 

a. În textul A apar enumerații cu rolul de a crea imagini artistice. 
b. În textele B și C apar aspecte caracteristice operelor literare. 
c. Textul A transmite sentimentele autorului. 
d. În cele trei texte apar imagini artistice vizuale. 
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