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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2013-2014 / ETAPA I – 27 noiembrie 2013  

COMPER – COMUNICARE, 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 în grilă răspunsul corect la întrebările 

propuse: 
 

A. Povestea celor mai cunoscute şi mai scumpe ouă de Paşte din lume a început în atelierul 
bijutierului Peter Carl Fabergé. Primul dintre ele i-a fost comandat de către ţarul Alexandru al III-lea 
al Rusiei în 1885 şi urma să-i fie oferit cadou ţarinei Maria Fiodorovna. 

Pe afară, oul nu arăta spectaculos, însă pe dinăuntru avea un gălbenuş de aur, în care se 
ascundea o găinuşă tot din aur, în aceasta regăsindu-se o coroană minusculă, împodobită cu un 
rubin. O astfel de formă aminteşte de păpuşile Matrioşka ascunse una în cealaltă. Maria a fost atât 
de impresionată de cadou, încât ţarul l-a ridicat imediat pe Fabergé la rangul de bijutier regal. El 
a creat bijuteriile coroanei ruse până în 1917, când ţarul Nicolae al II-lea a fost detronat de 
Revoluţia Bolşevică. Aproape în fiecare an, din atelierul său a ieşit un alt ou imperial, dedicat 
familiei regale. În total, 50 de asemenea giuvaiere aparţineau coroanei, însă Fabergé şi asistenţii 
săi au conceput şi altele după un design* asemănător, nu însă la fel de spectaculoase, unele fiind 
copii după cele imperiale. Astăzi, casa Fabergé continuă tradiţia; se estimează că există în jur de 
250.000 de obiecte preţioase, produse în stilul faimosului giuvaiergiu. 

Ouăle de lux ieşite din atelierul bijutierului erau făcute din metale şi pietre preţioase, artistic 
lucrate şi încrustate, în combinaţie cu email. Datorită faimei pe care o câştigase, persoane de rang 
înalt sau din familii foarte bogate de industriaşi i-au comandat lui Fabergé astfel de bijuterii. 

(Lavinia Nicoleta Oprea, „Ouăle Fabergé, bijuteriile regale”, în revista Terra magazin) 
* design – model 

 
B. Luna răsărise dintre munţi şi se oglindea într-un lac mare şi limpede, ca seninul cerului. În 
fundul lui se vedea sclipind, de limpede ce era, un nisip de aur; iar în mijlocul lui, pe o insulă de 
smarald, înconjurat de un crâng de arbori verzi şi stufoşi, se ridica un mândru palat de o marmură 
ca laptele, lucie şi albă – atât de lucie, încât în ziduri răsfrângea ca-ntr-o oglindă de argint: 
dumbravă şi luncă, lac şi ţărmuri. O luntre aurită veghea pe undele limpezi ale lacului lângă 
poartă; şi-n aerul cel mai curat al serii tremurau din palat cântece mândre şi senine. Făt-Frumos 
se sui-n luntre şi, vâslind, ajunse până la scările de marmură ale palatului. Pătruns acolo, el văzu 
în boltele scărilor candelabre cu sute de braţe, şi-n fiecare braţ ardea câte o stea de foc. Pătrunse 
în sală. Sala era înaltă, susţinută de stâlpi şi de arcuri, toate de aur, iar în mijlocul ei stătea o 
mândră masă, acoperită cu alb, talgerele toate săpate din câte-un singur mărgăritar mare; iar 
boierii ce şedeau la masă în haine aurite, pe scaune de catifea roşie, erau frumoşi ca zilele tinereţii 
şi voioşi ca horele. Dar mai ales unul dintre ei, cu fruntea-ntr-un cerc de aur bătut cu diamante şi 
cu hainele strălucite, era frumos ca luna unei nopţi de vară. Dar mai mândru era Făt-Frumos. 

(Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă) 
 
C.  .................................................. 

Nişte pui de porumbei, 
De argint şi de polei*, 
Vin în stoluri, ca o ceaţă, 
Se opresc, se strâng şi-ngheaţă. 
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În odăjdii de atlaz 
Vin lăstunii mici la iaz, 
Să se bucure şi scalde  
În vâltoarea de zmaralde**. 
O şopârlă vrea să fie  
Cât un ac cu gămălie. 
În imperiul meu pătrat,  
S-au mutat şi aşezat  
Ciute, cerbi şi căprioare 
Prefăcute-n mărţişoare. 
...................................................... 

(T. Arghezi, Parada) 
*polei – poleială; 
**zmaralde – smaralde. 

 
I. INIŢIERE 

 
1. Textul A este selectat: 

a. dintr-un manual de istorie; 
c. din revista Terra magazin; 

b. din revista Ouăle Fabergé, bijuteriile regale; 
d. dintr-un manual de limba română. 

 
2.  După cum rezultă din textul A, ouăle Fabergé erau făcute din: 

a. aur pur; 
c. diamante şi rubine; 

b. lemn şi pietre preţioase; 
d. metale şi pietre preţioase, în combinaţie cu email.

 
3.  Conform informaţiilor prezentate în textul A, primul ou Fabergé a fost comandat de: 

a. ţarul Alexandru al III-lea al Rusiei; 
c. ţarina Maria Fiodorovna; 

b. ţarul Nicolae al II-lea; 
d. bijutierul casei regale. 

 
4.   O structură din textul B care face referire la pietre preţioase este: 

a. nisip de aur; 
c. pe o insulă de smarald;    

b. palat de o marmură ca laptele; 
d. candelabre cu sute de braţe. 

 
5.  Prima imagine artistică din textul B prezintă: 

a. lacul; 
c. munţii;    

b. stelele; 
d. marea. 

 
6.  Palatul de marmură prezentat în textul B se află: 

a. între munţi; 
c. la marginea unui crâng;    

b. pe insula din mijlocul lacului; 
d. pe malul unui râu. 

 
7.  În textul C, o structură care face referire la puii de porumbei este:  

a. Vâltoarea de zmaralde; 
c. Să se bucure şi scalde;    

b. Cât un ac cu gămălie; 
d. Vin în stoluri, ca o ceaţă. 

 
8.  Un verb care se repetă în textul C este: 

a. a veni;     
c. a se bucura; 

b. a vrea;     
d. a se aşeza. 

 



     FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45 
 

ComPer – Comunicare, Etapa I – 2013-2014, Clasa a V-a 3 3 3 

9.  Din câmpul lexical al pietrelor preţioase apare atât în textul B, cât şi în textul C: 
a. aur; 
c. argint;   

b. diamant;   
d. smarald. 

 
10.  Sunt asociate corect structurile extrase din fragmentele date cu sursa din care provin în varianta 

de răspuns: 
a. toate săpate din câte-un singur mărgăritar mare – textul A; 
b. Prefăcute-n mărţişoare – textul C;    
c. în care se ascundea o găinuşă tot din aur – textul B; 
d. pe dinăuntru avea un gălbenuş de aur – textul C. 

 
11.  Fac parte din familia lexicală a cuvântului păpuşă toate cuvintele din varianta de răspuns: 

a. păpuşică, păpuşar, păpuşa; 
c. păpuşăreasă, păpuşar, păpuşică;    

b. păpuşică, păpuşar, păpuşilor; 
d. păpuşi, păpuşici, păpuşari. 

 
12.  Se dă următoarea secvenţă din textul A: în care se ascundea o găinuşă tot din aur, în aceasta 

regăsindu-se o coroană minusculă. Numărul cuvintelor formate prin derivare este: 
a. doi; 
c. patru;    

b. trei; 
d. cinci. 

 
13.  Se dă următoarea secvenţă din textul B: erau frumoşi ca zilele tinereţii şi voioşi ca horele. 

Cuvântul subliniat s-a format prin derivare de la cuvântul de bază: 
a. tineri; 
c. întineri; 

b. tânăr; 
d. tinereţi. 

 
14.  Sunt aşezate în ordine alfabetică toate cuvintele din seria: 

a. atelier, afară, coroană, împodobit, rubin;  
c. ouă, lux, faimă, tradiţie; 

b. împodobit, poveste, primul, preţios; 
d. aproape, asemănător, cadou, dedica. 

 
15.  Se dă următoarea secvenţă din textul B: O luntre aurită veghea pe undele limpezi ale lacului 

lângă poartă; şi-n aerul cel mai curat al serii tremurau din palat cântece mândre şi senine. 
Numărul propoziţiilor din secvenţa citată este: 
a. unu;     
c. trei; 

b. doi; 
d. patru. 

 
 

II. CONSOLIDARE 
 
 
16.  Propoziţia din secvenţa: O astfel de formă aminteşte de păpuşile Matrioşka ascunse una în 

cealaltă. este: 
a. simplă, enunţiativă; 
c. dezvoltată, enunţiativă; 

b. dezvoltată, interogativă; 
d. simplă, interogativă. 

 
17.  Un personaj menţionat în ultima propoziţie din textul B este: 

a. un boier; 
c. Maria; 

b. un ţar; 
d. Făt-Frumos. 
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18.  În textul C, şopârla este asemănată cu: 
a. un ac cu gămălie; 
c. un mărţişor;  

b. un smarald; 
d. un lăstun. 

 
19.  Apare o imagine artistică vizuală în varianta de răspuns:  

a. tremurau din palat cântece mândre şi senine; 
b. Să se bucure şi scalde; 
c. persoane de rang înalt sau din familii bogate i-au comandat lui Fabergé astfel de bijuterii; 
d. O luntre aurită veghea pe undele limpezi. 

 
20.  Sunt corect despărţite în silabe toate cuvintele din seria: 

a. spec-ta-cu-los, im-pre-sio-na-tă, fi-ind, giu-va-er-giu, mân-dru, fi-e-ca-re; 
b. spe-cta-cu-los, im-pre-si-o-na-tă, fii-nd, giu-va-er-giu, mân-dru, fi-e-ca-re;  
c. spec-ta-cu-los, im-pre-si-o-na-tă, fi-ind, giu-va-er-giu, mân-dru, fi-e-ca-re; 
d. spe-cta-cu-los, im-pre-sio-na-tă, fi-ind, giu-va-er-giu, mân-dru, fie-ca-re. 

 
21. Numărul de sunete şi de litere din cuvântul veghea este corect indicat în varianta de răspuns:  

a. şase litere, cinci sunete; 
c. cinci litere, patru sunete; 

b. şase litere, patru sunete; 
d. şase litere, şase sunete. 

 
22.  Apar numai cuvinte cu diftong în varianta de răspuns: 

a. povestea, mai, ouă, fie; 
c. giuvaergiu, familii, revoluţia, aur; 

b. erau, pietre, preţioase, obiecte; 
d. oul, dinăuntru, imediat, bijutier. 

 
23.  Numărul grupurilor de sunete – diftong, triftong şi hiat – din secvenţa: iar boierii ce şedeau la 

masă în haine aurite, pe scaune de catifea roşie, erau frumoşi ca zilele tinereţii şi voioşi ca 
horele este corect indicat în varianta de răspuns: 
a. diftong: 8; triftong: 1, hiat: 3; 
c. diftong: 6, triftong: 2, hiat: 5; 

b. diftong: 7, triftong: 1, hiat: 4; 
d. diftong: 8, triftong: 1, hiat: 5. 

 
 

III. STANDARD 
 
 
24.  Un adjectiv din textul B care se referă la o caracteristică a marmurei apare în varianta de 

răspuns: 
a. mare şi limpede; 
c. lucie şi albă; 

b. ca laptele; 
d. acoperită cu alb. 

 
25.  Un aspect al realităţii care îl inspiră pe poet în crearea lumii imaginare din textul C ar putea fi: 

a. zborul micilor vieţuitoare (fluturi, păsări); 
b. vâltoarea de smaralde; 
c. o pădure în care apar numeroase păsări şi animale; 
d. viaţa păsărilor şi a animalelor. 

 
26.  Conform informaţiilor prezentate în textul A, primul ou Fabergé a fost creat pentru a fi oferit:   

a. unor colecţionari pasionaţi de bijuterii; 
c. reginei Angliei; 

b. ţarinei Maria; 
d. ţarului Nicolae al II-lea. 
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27.  Sunt personaje în textele date: 
a. ţarul Alexandru al III-lea, Făt-Frumos, boierii; 
b. ţarul Alexandru al III-lea, ţarul Nicolae al II-lea, boierii; 
c. Făt-Frumos, boierii; 
d. ţarul Alexandru al III-lea, ţarul Nicolae al II-lea. 

 
 

IV. EXCELENŢĂ 
 
 
28.  Un receptor al textului A ar putea fi un cititor interesat de: 

a. bijuterii celebre; 
c. relaţiile diplomatice; 

b. studiul istoriei; 
d. codul bunelor maniere. 

 
29.  Sentimentul dominant pe care îl transmite textul C este de: 

a. încântare; 
c. melancolie; 

b. frică; 
d. tristeţe. 

 
30.  Următoarea afirmaţie este corectă: 

a. În textul A apar numeroase imagini artistice. 
b. În textele B şi C apar aspecte caracteristice operelor literare. 
c. Textul A transmite sentimentele autorului. 
d. În cele trei texte apar numai imagini artistice vizuale.
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