
     FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45 
 

ComPer – Limba și literatura română, Etapa I – 2014-2015, Clasa a VIII-a 1 1 1 

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2014-2015 / ETAPA I – 16-17 ianuarie 2015  

COMPER – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a VIII-a 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 

 
Citeşte cu atenție textele care urmează, apoi bifează în grilă răspunsul corect la întrebările 

propuse: 
 

A.  O ploaie obişnuită este un fenomen meteorologic absolut natural: vaporii de apă din atmosfera 
terestră se condensează formând nori, apa trecând din stare de vapori în stare lichidă, prin 
apariția picăturilor de apă. Când picăturile de apă ating o anumită greutate, gravitația le trage 
spre pământ, sub forma ploilor.  

Orice tip de precipitații lichide, chiar şi cele din mijlocul teritoriilor sălbatice aflate la mare 
depărtare de zonele industriale sau oraşe, prezintă o uşoară aciditate a apei rezultate. 
Dar când aciditatea depăşeşte limita obişnuită, cu precădere din cauza poluării atmosferice 
produse de om, atunci avem cu adevărat de-a face cu ploile acide responsabile de atâtea forme de 
agresiune asupra mediului ambiant. 

Aciditatea crescută a ploilor este cauzată în principal de emisiile de dioxid de carbon, oxizi de 
sulf şi oxizi de azot; moleculele acestor substanțe reacționează cu moleculele de apă, producând 
acizi periculoşi. Oxizii de sulf, dioxidul de carbon şi oxizii de azot sunt poluanți rezultați, în bună 
măsură, din gazele de eşapament ale vehiculelor şi folosirea solvenților industriali; cu toate 
acestea, sursele principale ale acestor poluanți sunt procesele industriale ce implică arderea 
combustibililor fosili, de pildă producerea de electricitate prin intermediul arderii cărbunilor.  
E drept, oxizii de azot pot apărea în cantități consistente în atmosferă şi în urma unor fenomene 
naturale, precum fulgerele, iar oxizii de sulf apar în concentrații mari şi în urma erupțiilor 
vulcanice. Dar acestea sunt fenomene izolate, pe când poluarea datorată proceselor industriale 
este o problemă cronică. 
                            (http://www.descopera.ro/stiinta/9352608-ploile-acide-moartea-care-vine-din-cer) 
  
B.  Vântul se întețise rece, iar arborii porniseră a geme. Mi-am acoperit capul, pălăria am găsit-o 
jos, căzută – şi am mai dat încă un târcol pe chei să mai văd lumina cea tainică. Fusese însă stinsă. 
M-am hotărât în sfârşit să plec spre casă, începuseră a cădea stropi graşi şi se lumina de ziuă. 

Ca o adevărată pasăre de noapte urăsc zorile. Fără a ține seama că o răceală mi-ar fi putut fi 
funestă1, în loc să caut vreun adăpost, am luat-o la picior pe străzile pustii, gonit de searbăda 
lumină ce se cernea țesută cu apă din văzduhul încruntat, biciuit în răstimpuri cu furie de vântul de 
miazănoapte. Când ud leoarcă m-am văzut acasă, am fost cuprins de o ciudă grozavă, ceea ce nu 
m-a împiedicat totuşi să dorm fără vise până la amiazi.  

Afară se aşternuse pe ploaie, o ploaie care n-a contenit o săptămână încheiată decât în 
scurtele răgazuri ce îşi da ca să pornească mai vajnică. Făceam ce dregeam şi gândul îmi zbura la 
întâmplările din nopțile din urmă. De câte ori venea poşta, săream să văd dacă nu era ceva şi 
pentru mine.  

                                                                                                (Mateiu Caragiale, Remember) 
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C.  Afară-i toamnă, frunză-mprăştiată,  
Iar vântul zvârle-n geamuri grele picuri; 
Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri 
Şi într-un ceas gândeşti la viața toată. 
 
Pierzându-ți timpul tău cu dulci nimicuri,  
N-ai vrea ca nime-n uşa ta să bată; 
Dar şi mai bine-i, când afară-i zloată,  
Să stai visând la foc, de somn să picuri. 
 
Şi eu astfel mă uit din jeț2 pe gânduri,  
Visez la basmul vechi al zânei Dochii; 
În juru-mi ceața creşte rânduri-rânduri; 
 
Deodat-aud foşnirea unei rochii,  
Un moale pas abia atins de scânduri... 
Iar mâini subțiri şi reci mi-acopăr ochii. 

                                                          (Mihai Eminescu, Sonet) 
 
1 funestă – care aduce nenorocire, fatal; 
2 jeț – jilț. 
 

STANDARD 
 
 
1. Conform textului A, aciditatea crescută a ploilor este cauzată de: 

a. emisiile de dioxid de sulf şi de oxizi de azot; 
b. emisiile de dioxid de azot; 
c. emisiile de dioxid de carbon, oxizi de sulf şi oxizi de azot; 
d. altă variantă de răspuns. 

 
2.  Următoarea afirmaţie referitoare la cele prezentate în textul A este corectă: 

a. Oxizii de sulf apar în atmosferă în urma fulgerelor. 
b. Oxizii de sulf apar în concentraţii mari în urma erupţiilor vulcanice. 
c. O ploaie acidă este un fenomen meteorologic natural. 
d. Poluarea datorată proceselor industriale nu constituie o problemă cronică. 

 
3.  Un adjectiv utilizat în textul B pentru a descrie străzile este: 

a. pustii;  
c. luminoase;   

b. tainice; 
d. tăcute. 

 
4.   Există numai structuri preluate din textul C în seria: 

a. grele picuri, searbăda lumină;  
c. searbăda lumină, frunză-mprăştiată;   

b. picăturile de apă, lumina cea tainică; 
d. frunză-mprăştiată, mâini subţiri. 

 
5.  Numărul cuvintelor obţinute prin mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului din prima 

strofă a textului C este de: 
a. unu;  
c. trei;   

b. doi; 
d. patru. 
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6.  În secvenţa Mi-am acoperit capul, pălăria am găsit-o jos, căzută – şi am mai dat încă un 
târcol pe chei să mai văd lumina cea tainică. există: 
a. diftongi: 4; hiat: 1;  
c. diftongi: 2; hiaturi: 2;   

b. diftongi: 3; hiat: 1; 
d. diftongi: 5; hiat: 1. 

 
7.  Un sinonim potrivit pentru cuvântul subliniat în secvenţa o ploaie care n-a contenit o săptămână 

încheiată este:  
a. întreagă;  
c. tristă;   

b. trecută; 
d. ploioasă. 

 
8.  În secvenţa Vântul se înteţise rece, iar arborii porniseră a geme. există: 

a. două predicate verbale; 
c. două predicate verbale şi un predicat 

nominal;   

b. trei predicate verbale;   
d. un predicat verbal şi două predicate nominale. 

 
9.  Primele două predicate din paragraful al treilea al textului A sunt: 

a. verbal, respectiv nominal;  
c. verbale;   

b. nominal, respectiv verbal; 
d. nominale. 

 
10.  În fraza Mi-am acoperit capul, pălăria am găsit-o jos, căzută – şi am mai dat încă un târcol 

pe chei să mai văd lumina cea tainică. există: 
a. trei propoziţii principale şi o propoziţie subordonată;     
b. două propoziţii principale şi două propoziţii subordonate;     
c. o propoziţie principală şi trei propoziţii subordonate; 
d. patru propoziţii principale. 

 
11.  În strofa a doua a textului C există următoarele tipuri de conjuncţii: 

a. o conjuncţie subordonatoare simplă, două conjuncţii subordonatoare compuse, o conjuncţie 
coordonatoare adversativă; 

b. o conjuncţie subordonatoare simplă, o conjuncţie subordonatoare compusă, o conjuncţie 
coordonatoare adversativă şi o conjuncţie coordonatoare copulativă; 

c. două conjuncţii subordonatoare simple, o conjuncţie coordonatoare adversativă şi o 
conjuncţie coordonatoare copulativă; 

d. o conjuncţie subordonatoare simplă, o conjuncţie subordonatoare compusă şi o conjuncţie 
coordonatoare adversativă. 

 
12.  Cuvintele din secvenţa Dar acestea sunt fenomene izolate, pe când poluarea datorată 

proceselor industriale este o problemă cronică. care pot deveni, prin expansiune, propoziţii 
subordonate predicative sunt: 
a. acestea şi o problemă; 
c. acestea şi fenomene;  

b. fenomene şi o problemă; 
d. izolate şi o problemă. 

 
13.  Figurile de stil care apar în versul Iar vântul zvârle-n geamuri grele picuri sunt: 

a. personificarea şi epitetul;  
c. personificarea şi repetiţia;   

b. repetiţia şi enumeraţia; 
d. epitetul şi enumeraţia. 

 
14.  Măsura ultimului vers al textului C este: 

a. 9 silabe;     
c. 11 silabe; 

b. 10 silabe;     
d. 12 silabe. 
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15.  Modul de expunere comun textelor B şi C este: 
a. descrierea; 
c. narațiunea; 

b. dialogul; 
d. monologul liric. 

 
16.  În primul paragraf al textului B apar imagini artistice: 

a. vizuale şi auditive; 
c. auditive şi olfactive; 

b. vizuale şi olfactive; 
d. numai vizuale. 

 
EXCELENȚĂ 

 
17.  Mărcile lexico-gramaticale ale prezenţei eului liric în textul C sunt: 

a. pronume şi verbe la persoanele I şi a II-a, adjective pronominale posesive la persoana a II-a; 
b. pronume şi verbe la persoanele I şi a II-a, adjective pronominale posesive la persoana I; 
c. pronume reflexive la persoanele I şi a II-a, adjective pronominale posesive la persoana I; 
d. pronume şi verbe la persoana a III-a, adjective pronominale posesive la persoana a II-a. 

 
18.  Următoarea afirmaţie este corectă: 

a.  Textele date fac referire numai la aspecte ale realității. 
b. Textul A prezintă informații referitoare la ploaie, iar textele B și C valorifică aspecte ale 

realității, transfigurate de imaginația creatorului. 
c. Textele A și B prezintă aspecte ale realității transfigurate de imaginația creatorului, iar în 

textul C se prezintă numai aspecte ale realității. 
d. Textele A şi B prezintă aspecte ale realităţii transfigurate de imaginaţia creatorului, iar în 

textul C se prezintă numai aspecte ale realităţii. 
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