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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA II – 10 mai 2012
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a VI-a
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute
Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi notează, în grilă, răspunsul corect la întrebările date:
A. „Șahul (provine de la cuvântul persan shah, care înseamnă „rege”) este un joc de strategie între doi
jucători. Există mai multe versiuni despre originea șahului, cele mai răspândite dintre ele consideră ca țară
de origine India, Persia și China.
Perioada în care a apărut jocul de șah se apreciază că a avut loc între secolul III și secolul VI. Despre
descoperirea jocului sunt nenumărate legende, printre care una dintre cele mai renumite este legenda cu
boabele de grâu. Izvoarele istorice atestă faptul că se juca șah prin secolul VI în Persia. În Evul Mediu șahul
era considerat de nobili ca un joc de elită, pe când biserica a dezaprobat jocul timp de câteva secole. Prin
secolul XVI se vor modifica mult regulile de joc, astfel se poate vorbi că în acel timp a apărut șahul modern.
Forma curentă a jocului a apărut în sudul Europei, în a doua jumătate a secolului al 15-lea, după ce a
evoluat de la un joc similar mult mai vechi din India. În ziua de azi șahul este cel mai popular joc ce se poate
juca acasă, în cluburi, pe internet, prin corespondență sau în turnee.
Regulile oficiale ale jocului sunt întreținute de Federația Internațională de Șah. Jocul se desfășoară pe
tabla de șah. Aceasta are o formă pătrată și este împărțită în 8 linii și 8 coloane ce formează 64 de pătrate
cu suprafețe egale, numite câmpuri, colorate alternativ în alb și negru. La început fiecare jucător are 16
piese: 8 pioni, 2 turnuri (ture), 2 cai, 2 nebuni, un rege și o regină. Unul dintre jucători controlează piesele
albe, iar celălalt piesele negre. Jucătorii mută pe rând, respectând anumite reguli; prima mutare (începutul
partidei) revine jucătorului cu piese albe. Scopul jocului este obținerea matului. Acesta survine atunci când
un rege este atacat și nu poate evita capturarea.”
(Șahul, articol preluat de pe http://ro.wikipedia.org)
1. Conform textului dat, șahul este:
a. un joc de acțiune;
b. un joc de strategie între trei jucători;
c. un joc de acțiune intre doi jucători;
d. un joc de strategie între doi jucători.
2. În Persia se juca șah:
a. în sec. IV;
b. în sec. VI;
c. în sec. III;
d. în Evul Mediu.
3. În Europa, jocul de șah a apărut:
a. în sec XV;
b. în sec. IV;
c. în sec. VI;
d. in sec. III.
4. Pe o tablă de șah, sunt la începutul jocului:
a. 8 linii;
b. 8 coloane;
c. 64 de câmpuri;
d. 16 piese.
5. Următoarea afirmație este corectă:
a. Forma curentă a jocului a apărut în nordul Europei;
b. În ziua de azi șahul este cel mai puțin popular joc;
c. prima mutare (începutul partidei) revine jucătorului cu piese negre;
d. Scopul jocului este obținerea matului.
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6. Șahul este un joc care se poate juca, conform textului dat:
a. acasă,pe internet, prin corespondență sau în turnee ;
b. acasă, în cluburi, prin corespondență sau în turnee;
c. acasă, în cluburi, pe internet, prin corespondență sau în turnee;
d. acasă, în cluburi, pe internet, prin corespondență.
7. Cuvântul renumite s-a format prin:
a. derivare cu afixe;
b. derivare doar cu prefix;
c. compunere;
d. conversiune.
8. În fraza Aceasta are o formă pătrată și este împărțită în 8 linii și 8 coloane ce formează 64 de pătrate cu
suprafețe egale, numite câmpuri, colorate alternativ în alb și negru sunt, în ordine:
a. o propoziție principală și două propoziții subordonate;
b. două propoziții principale și o propoziție subordonată;
c. trei propoziții principale și o propoziție subordonată;
d. două propoziții principale și două propoziții subordonate.
9. Substantivul Europei din structura în sudul Europei este în cazul:
a. nominativ;
b. dativ;
c. genitiv;
d. acuzativ.
10. Verbul a apărut din sintagma în acel timp a apărut șahul modern este la modul:
a. infinitiv;
b. participiu;
c. supin;
d. indicativ.
B. „Atunci, ieșind afară, plesni dintr-o biciușcă de trei ori asupra mărului și unde se ridică niște palaturi,
încât în toată împărăția nu se găsea altele ca acelea.
Împăratul rămase și el în mirare. Și voind a sărbători venirea fiului celui mic, acesta zise:
— Tată, înainte de a mulțumi lui Dumnezeu că m-am întors sănătos, să mergem câteșitrei frații
înaintea lui la judecată.
Împăratul n-avu ce zice. Se aduseră frații înaintea împăratului, carii deteră în genunchi și cerură
iertare de la fratele cel mai mic. El le zise:
— Dacă Dumnezeu vă va ierta, iertați să fiți și de la mine.
Neavând încotro, se duseră înaintea bisericii și puseră trei uleie depărtate deopotrivă unul de altul.
Intrară fiecare cu picioarele în câte unul, și aruncară cu praștia în sus câte o piatră; pietrele fraților celor mari
se întoarseră și loviră pe fiecare în cap cu așa tărie, încât rămaseră morți. Piatra, însă a fiului celui mic de
împărat, căzu dinaintea lui.
Lumea se adunase de se uita la astă judecată dumnezeiască, iar împăratul, după ce făcu nuntă și-și
însoți copilul cu găinăreasa, se coborî de pe tron și puse pe fiul său în locu-i, care, daca o fi trăind,
împărățește și până azi.
Eram și eu față la acele întâmplări, pe care le povestesc acum celor ce mă ascultă.”
(Petre Ispirescu, Pasărea măiastră)
11. În fragmentul dat predomină ca mod de expunere:
a. narațiunea;
b. monologul;
c. dialogul;
d. descrierea.
12. Personajul principal din fragmentul citat este:
a. găinăreasa;
b. feciorul cel mic de împărat;
c. împăratul;
d. feciorii cei mai mari ai împăratului.

2

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

13. Momentul subiectului identificat în fragmentul dat este:
a. expozițiunea;
b. deznodământul;
c. intriga;
d. desfășurarea acțiunii.
14. Substantivul Tată din structura: Tată, înainte de a mulțumi lui Dumnezeu are funcție sintactică de:
a. subiect;
b. atribut;
c. nu are funcție sintactică;
d. complement.
15. Sunt derivați de la cuvântul de bază împărățește toți termenii din seria:
a. a împărți, împărat, împărățit, împărătește;
b. a împărăți, împărat, împărțit, împărătește;
c. a împărăți, împărat, împărățit, împărțește;
d. a împărăți, împărat, împărățit, împărătește;
16. Construcția Eram și eu față la acele întâmplări, pe care le povestesc acum celor ce mă ascultă. este:
a. formulă finală;
b. formulă inițială;
c. formulă mediană;
d. formulă de început.
17. Textul dat este:
a. liric;
b. dramatic;
c. epic;
d. nonliterar.
18. Fragmentul citat are:
a. 7 alineate;
b. 8 alineate;
c. 9 alineate;
d. 10 alineate.
19. Cuvântul acelea din sintagma nu se găsea altele ca acelea este:
a. pronume personal;
b. pronume posesiv;
c. pronume reflexiv;
d. pronume demonstrativ.
20. Proverbul care se potrivește ca idee principală a fragmentului este:
a. Binele cu bine se plătește, iar răul cu rău.
b. Minciuna are picioarele scurte.
c. Meseria este brățară de aur.
d. Vorba dulce mult aduce.

C.
„Un prinţ din Levant îndrăgind vânătoarea
prin inimă neagră de codru trecea.
Croindu-şi cu greu prin hăţişuri cărarea,
cântă dintr-un flaut de os şi zicea:
— Veniţi să vânăm în păduri nepătrunse
mistreţul cu colţi de argint, fioros,
ce zilnic îşi schimbă în scorburi ascunse
copita şi blana şi ochiul sticlos...
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— Stăpâne, ziceau servitorii cu goarne,
mistreţul acela nu vine pe-aici.
Mai bine s-abatem vânatul cu coarne,
ori vulpile roşii, ori iepurii mici ...
Dar prinţul trecea zâmbitor înainte
privea printre arbori atent la culori,
lăsând în culcuş căprioara cuminte
şi linxul ce râde cu ochi sclipitori.”
(Stefan Augustin Doinaș, Mistreţul cu colţi de argint)
21. Textul dat este:
a. doină;
b. baladă cultă;
c. baladă populară;
d. doină cultă.
22. Termenul zâmbitor din sintagma trecea zâmbitor este:
a. adjectiv;
b. adverb de timp;
c. adverb de mod,
d. adverb de loc.
23. În versurile Mai bine s-abatem vânatul cu coarne, / ori vulpile roşii, ori iepurii mici... există, ca figură de
stil:
a. enumerația;
b. repetiția;
c. comparația;
d. personificarea.
24. Prima strofă are măsura versurilor de:
a. 12-12-11-11;
b. 11-12-11-12;
c. 12-11-12-11;
d. 11-11-12-12.
25. Prima strofă are rima:
c. monorima;
b. împerecheată;
c. îmbrățișată;
d. încrucișată.
26. În strofa a doua există:
a. două predicate verbale;
b. trei predicate verbale;
c. două predicate verbale și unul nominal;
d. trei predicate nominale.
27. Versul: cântă dintr-un flaut de os şi zicea: conține imagini artistice:
a. auditive;
b. vizuale;
c. olfactive;
d. nu sunt imagini artistice.
28. Cuvântul dar din construcția Dar prinţul trecea este:
a. adverb de mod;
b. prepoziție;
c. conjuncție copulativă;
d. conjuncție adversativă.
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29. Următoarea afirmație este corectă:
a. Narațiunea este modul de expunere predominant în textul C;
b. În textul C unul dintre modurile de expunere utilizate este monologul;
c. În textele B și C unul dintre modurile de expunere utilizate este dialogul;
d. În textul B se utilizează narațiunea la persoana I.
30. Recitește textele A, B, C, apoi alege răspunsul corect:
a. textele date reprezintă numai aspecte ale realității;
b. Textul A reprezintă un aspect al realității, iar textele B și C aspecte ale realității, modificate de imaginația
autorului;
c. Textele A și B reprezintă un aspect al realității, iar textul C aspecte ale realității, modificate de imaginația
autorului;
d. Niciunul dintre cele trei texte nu prezintă aspecte ale realității.

5

