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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2014-2015 / ETAPA a II-a – 24-25 aprilie 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 atenţie textele care urmează, apoi bifează în grilă răspunsul corect la întrebările 

propuse: 
 

A.  PIATRA ALATYR (MUNTELE ALB, MUNTELE ALATYRULUI ALB), piatră mitică, prezentă 
în folclorul medieval al slavilor orientali şi considerată de către aceştia „părintele tuturor 
pietrelor” sau „piatra pietrelor”. Piatra Alatyr, în concepţia slavilor, era de culoare albă şi avea o 
valoare fantastică: sub ea era păstrată întreaga putere a Universului, era în permanenţă fierbinte 
şi deţinea puterea de a-l vindeca de absolut toate bolile pe acela care se aşeza pe ea. Numele ei 
apare mai întotdeauna însoţit de epitetele „alb-fierbinte” şi „kip” (de la verbul kipet’, cu sensul de 
„a fierbe”). 

În privinţa localizării Pietrei Alatyr, slavii n-au reuşit să cadă de acord. După unii, ea s-ar afla 
pe Insula Buian, în imediata vecinătate a Pomului Universal, după alţii pe fundul mării sau pe 
malul Râului Coacăzelor, la poarta Infernului (sau la intrarea în „Lumea Cealaltă”). Într-una din 
legendele slave ale facerii lumii, Rod, după ce a ordonat haosul primordial despărţind uscatul de 
ape şi după ce a creat omul, le-a dat celor două ajutoare ale sale, zeilor Belobog şi Cernobog, un 
ciocan fermecat şi le-a poruncit să lovească puternic în Piatra Alatyr. Loviturile lui Belobog au 
produs scântei de aur, pe care Rod le-a sădit în partea dreaptă a sufletului omului, ca sentimente şi 
porniri pozitive, în timp ce din loviturile lui Cernobog au ieşit numai şerpi şi ciori, cărora 
Creatorul le-a făcut loc în partea stângă a sufletului uman, de unde izvorăsc toate perfidiile, 
şireteniile şi răutăţile omului. 

Se spune, de asemenea, că Svarog, zeul suprem al Universului, ar fi scris legile sale pe Piatra 
Alatyr şi apoi ar fi aruncat-o din cer pentru a-i ajuta pe oameni să-şi îndrepte conduita. 

(Ilie Danilov, Dicţionar de mitologie slavă) 
 
B.  Era aproape de ora unu şi în lume era o tăcere scânteietoare, sub cerul calm care avea să fie 
toată săptămâna bun cu noi. Iadeşul trăgea spre poartă, aşa că am ieşit în strada pustie. Am cotit-o 
la stânga, spre câmp. Abia ne ţineam după Balena, care făcea nişte paşi caraghios de mari, 
zdruncinându-şi hălcile la fiecare călcătură pe caldarâmul neregulat. În jurul pietrelor din pavaj 
creşteau fire de iarbă. Am depăşit ultima casă şi în faţă ni s-a deschis câmpul, care se întindea 
până la orizont. Departe, în mijlocul lui, vedeam foişorul melancolic, cu un gemuleţ lucind în turn, 
iar alături, ca o broască râioasă, baraca unde ştiam că se află REM-ul. [...] Pe cer, deasupra, se 
rostogoleau norii alburii, ca desenaţi. Benefici. Mergeam acum umăr la umăr cu grăsana, care se 
uita cruciş spre vârful iadeşului. Făcuserăm vreo cincizeci de paşi peste câmp, Ada şi Carmina îşi 
împletiseră cununiţe din albăstrele şi ochiul-boului, arătând prostesc de dulci în rochiţele lor la fel, 
cu surâsurile lor la fel, când Balena se opri. Nimic n-o mai trăgea înainte. Iadeşul rămase un 
moment nemişcat, iar apoi, încet ca un minutar, se înclină spre pământ. [...] Ne uitam unele la 
altele. Ştiam că acolo, sub pământ, se afla ceva. Două dintre noi se lăsară pe vine şi începură să 
scurme ţarina afânată cu degetele, dar nu avea niciun rost. Cum tot avea să fie curând ora 
prânzului şi trebuia să mergem acasă, ne-am hotărât să ne întoarcem pe la patru cu o lopată sau o 
cazma. Ne şi vedeam în faţa unei case de bani sau a unui coif străvechi sau a ceva asemănător 
cloştii cu puii de aur pe care o aveam desenată în cartea de istorie de-a patra. Sau un diamant 
mare cât un ou de curcă, acea „piatră minunată ce nu este-n lumea toată” din jocurile noastre.  

(Mircea Cărtărescu, REM) 
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C.   Îţi aduci aminte plaja 

Acoperită cu cioburi amare 
Pe care 
Nu puteam merge desculţi? 
Felul în care 
Te uitai la mare 
Şi spuneai că m-asculţi? 
Îţi aminteşti 
Pescăruşii isterici 
Rotindu-se-n dangătul 
Clopotelor unor nevăzute biserici 
Cu hramuri de peşti,  
Felul în care 
Te îndepărtai alergând 
Înspre mare 

 
Şi-mi strigai că ai nevoie 
De depărtare 
Ca să mă priveşti? 
Ninsoarea 
Se stingea 
Amestecată cu păsări 
În apă,  
Cu o aproape bucuroasă disperare 
Priveam 
Urmele tălpilor tale pe mare 
Şi marea 
Se-nchidea ca o pleoapă 
Peste ochiul în care-aşteptam. 

(Ana Blandiana, Îţi aduci aminte plaja?)
 

STANDARD 
 
1. Conform textului A, cel care a cerut ca Piatra Alatyr să fie lovită cu ciocanul fermecat este: 

a. Belobog; b. Cernobog; c. Svarog; d. Rod. 
 
2.  Numărul spaţiilor în care ar putea fi localizată Piatra Alatyr, menţionate în textul A, este: 

a. unu; b. doi; c. trei; d. patru. 
 
3.  Conform textului B, ultimul obiect pe care personajele îşi imaginează că îl vor găsi sub pământ 

este: 
a. o casă de bani; 
c. cloşca cu puii de aur;    

b. un coif străvechi; 
d. un diamant mare cât un ou de curcă. 

 
4.   O structură din textul C care face referire la sentimente este: 

a. Te îndepărtai alergând; 
c. Ninsoarea/ Se stingea;    

b. Cu o aproape bucuroasă disperare; 
d. Şi marea/ Se-nchidea ca o pleoapă. 

 
5.  Numărul cuvintelor cu funcţia sintactică de complement direct din secvenţa: Loviturile lui 

Belobog au produs scântei de aur, pe care Rod le-a sădit în partea dreaptă a sufletului 
omului, ca sentimente şi porniri pozitive este: 
a. unu; b. doi; c. trei; d. patru. 

 
6.  Prima propoziţie subordonată din secvenţa: Se spune, de asemenea, că Svarog, zeul suprem al 

Universului, ar fi scris legile sale pe Piatra Alatyr şi apoi ar fi aruncat-o din cer pentru a-i 
ajuta pe oameni să-şi îndrepte conduita. este: 
a. SB; b. PR; c. AT; d. CD. 

 
7.  Pronumele relativ din secvenţa: din loviturile lui Cernobog au ieşit numai şerpi şi ciori, 

cărora Creatorul le-a făcut loc în partea stângă a sufletului uman are funcţia sintactică de:  
a. complement circumstanțial de timp; 
c. complement indirect; 

b. atribut; 
d. complement direct. 
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8.  Tipul raporturilor sintactice la nivelul frazei care apar în secvenţa: Era aproape de ora unu şi în 
lume era o tăcere scânteietoare, sub cerul calm care avea să fie toată săptămâna bun cu noi. 
este: 
a. numai de coordonare prin juxtapunere; 
b. de coordonare prin joncţiune şi de subordonare; 
c. numai de subordonare; 
d. de coordonare prin juxtapunere şi de subordonare. 

 
9.  Termenul regent al propoziţiei subordonate din secvenţa: Îţi aduci aminte plaja/ Acoperită cu 

cioburi amare/ Pe care/ Nu puteam merge desculţi? are valoarea morfologică şi funcţia 
sintactică de: 
a. substantiv, complement direct; 
c. adjectiv, atribut;   

b. substantiv, complement indirect;   
d. substantiv, subiect. 

 
10.  Elementul de relaţie prin care este introdusă propoziţia subordonată din secvenţa: Am depăşit 

ultima casă şi în faţă ni s-a deschis câmpul, care se întindea până la orizont. are valoarea 
morfologică şi funcţia sintactică de: 
a. conjuncţie, fără funcţie sintactică; 
c. pronume relativ, atribut;   

b. pronume relativ, complement direct;   
d. pronume relativ, subiect. 

 
11.  Prin contragerea propoziţiilor subordonate subliniate din secvenţa: Cum tot avea să fie curând 

ora prânzului şi trebuia să mergem acasă, ne-am hotărât să ne întoarcem pe la patru cu o 
lopată sau o cazma. se obţin următoarele funcţii sintactice: 
a. subiect, complement indirect; 
c. subiect, complement direct; 

b. complement direct, complement direct; 
d. complement direct, complement indirect. 

 
12.  Prin expansiunea cuvântului subliniat din secvenţa: Era aproape de ora unu şi în lume era o 

tăcere scânteietoare, sub cerul calm se obţine o subordonată: 
a. subiectivă; b. atributivă; c. predicativă; d. completivă directă. 

 
13.  Se obţine o frază în care să apară o subordonată circumstanţială de loc prin expansiunea/extensia 

unei părţi secundare de propoziţie din structura: 
a. Făcuserăm vreo cincizeci de paşi peste câmp; 
b. Ada şi Carmina îşi împletiseră cununiţe din albăstrele şi ochiul-boului; 
c. Iadeşul rămase un moment nemişcat; 
d. să scurme ţarina afânată cu degetele. 

 
14.  În următoarea secvenţă din textul C: Cu o aproape bucuroasă disperare/ Priveam/ Urmele 

tălpilor tale pe mare/ Şi marea/ Se-nchidea ca o pleoapă/ Peste ochiul în care-aşteptam. nu 
apare următoarea figură de stil: 
a. comparaţia; b. epitetul; c. antiteza; d. metafora. 

 
15.  Figurile de stil prin intermediul cărora este prezentat iadeşul în secvenţa: Nimic n-o mai trăgea 

înainte. Iadeşul rămase un moment nemişcat, iar apoi, încet ca un minutar, se înclină spre 
pământ. sunt: 
a. epitetul, comparaţia; 
c. enumeraţia, comparaţia; 

b. epitetul, personificarea; 
d. enumeraţia, comparaţia, personificarea. 
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16.  Figura de stil cel mai frecvent întâlnită în textul C este: 

a. epitetul; b. repetiţia; c. comparaţia; d. metafora. 
 

EXCELENŢĂ 
 
17.  Apare un singur tip de imagine artistică în următoarele secvenţe extrase din textele B şi C: 

a. Pe cer, deasupra, se rostogoleau norii alburii, ca desenaţi.;  
Ninsoarea/ Se stingea/ Amestecată cu păsări/ În apă; 

b. Am depăşit ultima casă şi în faţă ni s-a deschis câmpul, care se întindea până la orizont.; 
Îţi aminteşti/ Pescăruşii isterici/ Rotindu-se-n dangătul/ Clopotelor unor nevăzute biserici; 

c. în lume era o tăcere scânteietoare;  
Priveam/ Urmele tălpilor tale pe mare; 

d. îşi împletiseră cununiţe din albăstrele şi ochiul-boului, arătând prostesc de dulci în rochiţele 
lor la fel, cu surâsurile lor la fel;  
Şi-mi strigai că ai nevoie/ De depărtare/ Ca să mă priveşti? 

 
18.  Un aspect comun al textelor A, B şi C este: 

a. evidenţierea unor aspecte stranii ale lumii; 
b. surprinderea unor aspecte referitoare la copilărie;  
c. referirea la spaţii cu valoare simbolică; 
d. evocarea unor aspecte din timpuri îndepărtate. 
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