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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 VI-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.  Absolut din întâmplare, m-am născut înconjurată de cărți: pe rafturi, pe birou, pe șifonier, în 
șifonier, în jurul canapelei, sub canapea, pe lada de la studio, sub coșul meu de bebeluș. Așa că  
nu-i de mirare că după un an, la tăierea moțului, am ales de pe tavă și cartea lui Eco, Numele 
trandafirului, proaspăt apărută și în mare vogă la momentul respectiv. Relieful casei mele era 
compus din: teancuri, maldăre, grămezi și munți de cărți. Și, la fel ca relieful natural, nu-și 
dezvăluia decât suprafața. Coperte albe, negre, albastre, cu ilustrații sau desene; cotoare plate, cu 
linii și cercuri. 

Până într-o zi, când în viața mea a apărut Apolodor. Preț de cinci ani, de pe la doi ani jumate, 
am „recitat” fragmente masive din carte, în fața bunicilor, nașilor, rudelor, prietenilor părinților, 
ori de câte ori se ivea ocazia. În sfârșit, uimeam și eu – aia mică – auditoriul. Până atunci fratele 
meu mai mare – care era „nemaipomenit”, „genial”, „extraordinar” – adunase toate aplauzele, 
iar eu, așezată pe câte o pernă uriașă, mă rezumam la suzetă. 

(Daria Ghiu, Cu fetița mea) 
 

B.  Continua să-și scrie zilnic notațiile, ca și înainte. Nu scria nimic „despre copilăria lui”: aluzii 
scurte uneori, indescifrabile pentru un străin. Dar permanența din el a copilăriei, cu toate 
amintirile ei, dădea o rară prospețime unora din notații. În unele din ele, exprima viziunea specială 
a ochiului de copil, pe care copilul nu știe s-o transmită altora; în altele, exprima fantezia originală 
a minții de copil, pentru care lumea e mereu nouă, ca jucăriile abia căpătate. Și-n toate, fără 
deosebire, era bucuria unică a copilului în fața lumii, bruma de zâmbire pe care lumea o îmbracă 
numai pentru ochiul copilului. Totul se mișca într-o atmosferă cu presiune mai mică decât a 
atmosferei în care se mișcă omul matur. Din această cauză, sufletul avea altă elasticitate, alt ritm: 
gândurile nu mergeau, săreau. Această elasticitate, acest cvasi zbor al tuturor mișcărilor sufletești 
și trupești, datorite unei presiuni mai mici, e bucuria specifică a copilăriei, îngerească prin 
aceasta. Sufletul lui trăia în ea, atingând acel desăvârșit echilibru cu sine însuși care poate fi numit 
fericire. 

(Ionel Teodoreanu, La Medeleni) 
 
C.  De-aș avea timp să vă povestesc pe îndelete 

Tot ce se întâmplă la mine-n grădină 
Cât e ziua de mare,  
V-aș scrie pe o frunză de castravete  
        (velină) 
Cu o pană de ciocănitoare, 
O scrisoare foarte mare. 
Dar pentru că sunt extraordinar  
De ocupată 
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Și nu-mi mai văd capul de treabă, 
Vă scriu în grabă, 
Pe o frunză de mărar 
   (presată), 
Cu un picioruș de furnică, 
O cărticică foarte mică. 
   (Ana Blandiana, De-aș avea timp) 

 
I. INIŢIERE 

 
1. Spațiul interior descris în textul A este particularizat prin: 

a. culoarea în care sunt zugrăviți pereții; 
b. numărul mare al cărților, așezate pretutindeni; 
c. modalitatea în care este așezat mobilierul; 
d. ordinea obiectelor. 

 
2.  Copilul prezentat în textul A recită, aproape cinci ani, fragmente din cartea: 

a. Numele trandafirului de Umberto Eco; 
c. cu Apolodor; 

b. de povești pe care i-o dăruiesc bunicii; 
d. de poezii pe care i-o dăruiesc părinții. 

 
3.  Fetița care apare în textul A: 

a. are un frate mai mare; 
c. are un frate de aceeași vârstă; 

b. are un frate mai mic; 
d. este copil unic. 

 
4.   O structură din textul B care face referire la imaginația copilului este: 

a. ca jucăriile abia căpătate; 
c. fantezia originală a minții de copil; 

b. sufletul avea altă elasticitate; 
d. bucuria specifică a copilăriei. 

 
5.  Redescoperirea copilăriei îl determină pe personajul din textul B: 

a. să imprime o anumită prospețime creațiilor sale; 
b. să caute jucăriile uitate; 
c. să înceapă un roman despre copii; 
d. să creeze povești pentru copii. 

 
6.  Personajul din textul B scrie: 

a. o dată pe săptămână; 
c. o dată la două zile; 

b. zilnic; 
d. de câteva ori pe an. 

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

a. O scrisoare foarte mare;      
c. O cărticică foarte mică;    

b. Vă scriu în grabă;   
d. Tot ce se întâmplă la mine-n grădină. 

 
8.  Verbul care se repetă în textul C este: 

a. a scrie;      
c. a se întâmpla;    

b. a povesti;   
d. a vedea. 

 
9.  Întâmplările din grădină la care se face referire în textul C ar fi prezentate dacă: 

a. ar exista suficient timp; 
c. ar exista coli de hârtie; 

b. oamenii ar fi dispuși să le asculte; 
d. ar exista instrumente adecvate de scris. 
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10.  Sunt asociate corect structurile extrase din fragmentele date cu sursa din care provin în varianta 

de răspuns: 
a. a apărut în viața mea Apolodor – textul C; 
b. cu un picioruș de furnică – textul B; 
c. o cărticică foarte mică – textul C; 
d. bucuria specifică a copilăriei – textul A. 

 
11. Se dă următoarea secvență din textul A: Coperte albe, negre, albastre, cu ilustrații sau desene. 

Numărul adjectivelor variabile este: 
a. patru;      
c. două;    

b. trei;   
d. cinci.

 
12.  Se dă următoarea secvență din textul B: Dar permanența din el a copilăriei, cu toate amintirile 

ei, dădea o rară prospețime unora din notații. Substantivele au, în ordine, următoarele cazuri: 
a. nominativ, genitiv, acuzativ, acuzativ, acuzativ; 
b. nominativ, genitiv, acuzativ, nominativ, acuzativ; 
c. nominativ, genitiv, acuzativ, acuzativ, genitiv; 
d. nominativ, genitiv, acuzativ, acuzativ, dativ.

 
13.  În secvența: Și-n toate, fără deosebire, era bucuria unică a copilului. primul substantiv are 

cazul și funcția sintactică: 
a. nominativ, subiect;
c. acuzativ, complement direct; 

b. nominativ, nume predicativ; 
d. acuzativ, complement indirect. 

 
14. Pronumele din secvența: V-aș scrie pe o frunză de castravete este corect analizat în varianta de 

răspuns: 
a. formă neaccentuată, număr plural, caz acuzativ, complement indirect; 
b. formă neaccentuată, număr plural, caz genitiv, complement indirect; 
c. formă accentuată, număr plural, caz dativ, complement indirect; 
d. formă neaccentuată, număr plural, caz dativ, complement indirect. 

 
15.  Adjectivul subliniat din secvența: Sufletul lui trăia în ea, atingând acel desăvârșit echilibru 

cu sine însuși are gradul de comparație și funcția sintactică: 
a. comparativ de superioritate, nume predicativ;
c. fără grad de comparație, atribut; 

b. pozitiv, atribut; 
d. superlativ absolut, complement. 

 
II. CONSOLIDARE 

 
16.  Cuvintele subliniate în secvența: ... exprima fantezia originală a minții de copil, pentru care 

lumea e mereu nouă, ca jucăriile abia căpătate. au valoarea morfologică și funcția sintactică: 
a. substantiv, atribut substantival prepozițional; adjectiv, nume predicativ; 
b. substantiv, complement indirect; numeral cardinal, nume predicativ; 
c. adjectiv, atribut; adjectiv, nume predicativ; 
d. adjectiv, nume predicativ; substantiv, complement circumstanțial de mod. 

 
17.  Figurile de stil care apar în secvența: am „recitat” fragmente masive din carte, în fața 

bunicilor, nașilor, rudelor, prietenilor părinților sunt:  
a. epitetul, repetiția;      
c. repetiția, enumerația;    

b. epitetul, enumerația;   
d. epitetul, comparația. 
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18.  În versurile: O scrisoare foarte mare – O cărticică foarte mică, între scrisoare și carte se 

realizează, ca figură de stil: 
a. o repetiție;      
c. o enumerație;    

b. o antiteză;   
d. o personificare. 

 
19.  În secvența: Totul se mișca într-o atmosferă cu presiune mai mică decât a atmosferei în care se 

mișcă omul matur. se realizează o comparație între: 
a. universul copilului și al maturului;       
b. atmosfera care caracterizează două anotimpuri; 
c. lumea reală și lumea imaginară;   
d. imaginația copilului și imaginația adultului. 

 
20.  Forma de genitiv corespunzătoare pronumelui subliniat în secvența: În unele din ele, exprima 

viziunea specială a ochiului de copil., păstrând persoana și numărul, apare în varianta de 
răspuns: 
a. Lor nu li s-a dat drepate. 
b. Înaintea fiecăreia dintre ele erau așezate flori. 
c. Gândurile lor se îndreptau spre copii. 
d. Nu le dăm lor întâietate. 

 
21. Primul numeral din secvența: Preț de cinci ani, de pe la doi ani jumate, am „recitat” frag-

mente masive. are valoare diferită față de aceea din text în varianta de răspuns: 
a. Cei cinci copii au fost adoptați. 
b. Cinci dintre participanți au fost premiați. 
c. S-a străduit cinci zile să memoreze poezia. 
d. Au petrecut cinci ore împreună. 

 
22.  Cuvântul subliniat în secvența: Continua să-și scrie zilnic notațiile, ca și înainte. are o valoare 

morfologică diferită decât în textul dat în varianta de răspuns: 
a. A merge zilnic pe jos este favorabil sănătății. 
b. Să prepari zilnic aceleași alimente este monoton. 
c. Consumul zilnic de fructe este benefic. 
d. A face sport zilnic este foarte bine. 

 
23.  Cuvântul subliniat în secvența: Sufletul lui trăia în ea, atingând acel desăvârșit echilibru cu 

sine însuși. are altă valoare morfologică decât în textul dat în varianta de răspuns: 
a. Acela dintre ei care va reuși este mai bine pregătit. 
b. Caietul acela îmi place mult. 
c. Băiatul acela e inteligent. 
d. Pe acel copil l-am întâlnit des. 

 
III. STANDARD 

 
24.   Textul B este epic, deoarece: 

a. sentimentele autorului sunt transmise direct, prin intermediul naratorului și al personajului; 
b. apar numeroase figuri de stil, iar modul dominant de expunere este descrierea; 
c. sunt prezentate detaliat sentimentele unui personaj, în legătură cu propria copilărie; 
d. se transmit indirect sentimentele autorului, prin intermediul naratorului și al personajului. 
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25.  Motivul pentru care fetița din textul A este apreciată apare în varianta de răspuns: 

a. a crescut; 
b. recită fragmente din cartea cu Apolodor; 
c. este mai înțelegătoare decât fratele ei; 
d. este mezina familiei. 

 
26.  În situația de comunicare sugerată în secvența: Preț de cinci ani, de pe la doi ani jumate, am 

„recitat” fragmente masive din carte, în fața bunicilor, nașilor, rudelor, prietenilor 
părinților, ori de câte ori se ivea ocazia. pot fi identificate următoarele componente: 
a. emițător: fetița; receptor: rudele; context: reuniuni familiale; 
b. emițător: rudele; receptor: fetița; context: serbările școlare; 
c. emițător: fetița; receptor: rudele; context: serbările școlare; 
d. emițător: fetița; receptor: absent; context: casa copilului. 

 
27.  O idee principală care se poate formula în legătură cu textul B este:  

a. Amintirea copilăriei îi trezește autorului sentimente de tristețe.     
b. Copilăria reprezintă pentru un om retrăirea unor momente neplăcute.    
c. Un copil nu poate exprima în cuvinte ceea ce simte.   
d. Un tânăr își amintește cu plăcere de propria copilărie, despre care consemnează impresii. 

 
IV. EXCELENȚĂ 

 
28.  În textul C: 

a. se prezintă o modalitate tradițională de creație;      
b. sunt înfățișate numai aspecte din realitate;    
c. cititorului îi este propus jocul descoperirii unui univers miniatural;   
d. este prezentat universul copilăriei. 

 
29.  Ultimul vers din secvența: Vă scriu în grabă,/ Pe o frunză de mărar/ (presată)/ Cu un picio-

ruș de furnică,/ O cărticică foarte mică. sugerează: 
a. încercarea de a păstra delicatețea și gingășia universului care îl inspiră pe creator;       
b. dimensiunile reduse ale unei cărți; 
c. o carte confecționată din materiale neconvenționale (frunze de mărar);   
d. dificultatea lecturării unui volum de mici dimensiuni. 

 
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 nu transmite sentimentele autorului;   
d. în cele trei texte apar imagini artistice olfactive. 
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