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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 V-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. Îndrăzneţii navigatori spanioli din sec al XVII-lea au întâlnit în călătoriile lor prin regiunile australe
nişte creaturi destul de obeze, cu mişcări leneşe şi grave pe care le-au numit „pinguinos”. Denumirea vine de
la „pinguie” care înseamnă grăsime, făcând aluzie la înfăţişarea rotofeie a acestor păsări (...).
Cercetătorii au numit pinguinul imperial – Aptenodites forsteri. Când o vezi în picioare pe marginea
unei crăpături, cu capul între umeri făcând mişcări blânde, privind împrejur cu un aer maiestuos nu te poţi
opri să o consideri expresia cea mai desăvârşită a liniştii şi a mulţumirii. Nu are duşmani. Când îi este foame
coboară în apă, se scufundă în bancurile de Euphansia şi îşi umple repede stomacul cu această hrană
suculentă (...).
Puii sunt bine înveliţi în haina caldă garnisită cu puf. Sunt de talie variabilă de la cea a adulţilor până la
jumătate din aceasta. Sunt adunaţi în două grupuri; primul numără 57 de pui, al doilea ceva mai puţin.
Aceștia stau grupaţi iar 8 adulţi îi supraveghează pe cei 57. Adulţii stau precum santinelele, la distanţă egală,
înconjurând complet grupul puilor.
Organizarea socială este individualistă, fiecare familie construind un cuib rotund din pietricele şi
osemintele strămoşilor. (...)
(Text adaptat după Emil Racoviţă, Viaţa animalelor şi plantelor, Jurnal, 22 decembrie 1899)
1. Textul dat are scopul:
a. de a prezenta informaţii despre pinguini;
b. de a furniza informaţii despre autorul fragmentului;
c. de a nu sensibiliza cititorul;
d. de a transmite în mod direct sentimentele autorului.
2. Numele ştiinţific dat de cercetărori pinguinului imperial este:
a. Pinguinos;
b. Forsteri;
c. Euphansia;
d. Aptenodites Forsteri.
3. Conform informațiior prezentate în fragmentul de mai sus, pinguinul se hrăneşte cu:
a. delfini;
b. broaşte;
c. bancurile de Euphasia;
d. crapi.
4. Aceste vietăţi au organizare socială:
a. individualistă;
b. colectivă;
c. în grup;
d. în multe grupuri.
5. O structură care descrie fizicul puiului de pinguin este:
a. aer maiestuos;
b. pinguin imperial;
c. înfăţişarea rotofeie;
d. mișcări leneșe.
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6. Până la maturitate puii stau adunaţi în:
a. două grupuri;
b. într-un grup;
c. 57 de grupuri;
d. 8 grupuri.
7. Cuvântul „pinguie” se referă la:
a. înfăţişare;
b. grăsime;
c. grup;
d. gheaţă.
8. Ordinea cronologică a cuvintelor este:
a. puf, smoc, apă, grup;
b. apă, grup, puf, smoc;
c. smoc, grup, apă, puf;
d. grup, apă, smoc, puf.
9. Cuvântul „maiestuos” conţine:
a. 2 hiaturi, 1 diftong;
b. 1 hiat, 1 diftong;
c. 1 hiaturi;
d. 1 triftong.
10. Cuvântul „variabilă” din textul dat poate avea următorul sens:
a. stabilă;
b. constantă;
c. schimbătoare;
d. mişcătoare.
B. Pe poliţa din dreapta, pe o farfurie, stă o bucată de caşcaval. Mirosul de brânză proaspătă a
străbătut până în cel mai îndepărtat colţişor al casei. Şi din gaura lui, din gaura de după sobă, şoricelul nu-şi
mai găseşte locul. Parcă-l trage cineva de mustaţă afară. Face câţiva paşi mărunţi până la marginea
ascunzătorii lui. Dar motanul? La dânsul nu se prea gândise. (...) Dar de când aşteaptă motanul să pună
laba pe bietul şoricuţ. Dintr-o săritură a fost cu laba asupra lui. (...) Dar ce se aude? Un dupăit grăbit. Vai, e
Corbici, câinele! Adulmecă lacom mirosul de caşcaval. Din două sărituri motanul e în ocniţa sobei, şoricelul,
mirat că scapă, o şterge zăpăcit în gaura lui. (...)
(Emil Gârleanu, Când stăpânul nu-i acasă, fragment)
11. Elementele unei naraţiuni sunt:
a. naratorul, personajele, acţiunea;
b. personajele, acţiunea, strofă;
c. strofă, povestitorul, narator;
d. naratorul, autorul, vers.
12. Personajele acestui fragment sunt:
a. Emil Gârleanu, Corbici, motanul;
b. Motanul, şoricelul, Emil Gârleanu;
c. Şoricelul, motanul, Corbici;
d. şoricelul, povestitorul, motanul.
13. Şoricelul este ademenit de:
a. motan;
b. Corbici;
c. Stăpânul casei;
d. Mirosul de caşcaval.
14. Sensul din text al cuvântului „poliţa” este:
a. Raft;
b. Scaun;
c. Sertar;
d. Fotoliu.
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15. Proverbul care se potriveşte fragmentului de text este:
a. Cine are urechi de auzit, să audă;
b. Orice naş îşi are naşul;
c. Lenea e cucoană mare care n-are de mâncare;
d. Lenea slujeşte omul ca omida pomul.
16. Sunt despărţite corect în silabe cuvintele:
a. caş-ca-val, proa-spă-tă, as-cun-zăt-o-rii;
b. caş-ca-va-l, proa-spă-tă, as-cun-ză-to-ri-i;
c. caş-ca-val, proas-pă-tă, as-cun-ză-to-rii;
d. ca-şca-val, proa-spă-tă, as-cunz-ă-to-rii.
17. Numărul plural al substantivelor „farfurie, miros” este:
a. farfurele, miroşi;
b. farfurii, mirosuri;
c. farfuriuțe, miroase;
d. farfurii, miroși.
18. Cuvinte formate prin derivare apar în seria:
a. colţişor, şoricuţ;
b. a străbătut, adulmecă;
c. proaspătă, îndepărtat;
d. caşcaval, ascunzătoare.
19. Cuvântul „şoricel” conţine:
a. 7 litere, 6 sunete;
b. 7 litere, 7 sunete;
c. 7 litere, 5 sunete;
d. 7 litere, 8 sunete.
20. Identifică antonimul pentru sensul din text al cuvântului „îndepărtat”:
a. apropiat;
b. curăţat;
c. înlăturat;
d. risipit.
C.
„Mi-a umblat în păpădie
O goangă cu pălărie
Şi cămaşă stacojie.
Avea fustă şi manta
Tăiate din catifea.
Şi pieptar din solzi de ţiplă,
Căptuşit c-un fel de sticlă.
Domnişoarei cu trei rochii-i
Lăcrimau rubine ochii.
Să te-ntreb pe Dumneata,
Cum venişi în iarba mea
Şi de unde, Domnişoară,
De cristal şi scorţişoară?
După pana ce te-a scris,
Vii şi tu din somn şi vis,
Căci vopseli asemeni nu-s
Decât acolo, tocmai sus,
Unde sunt într-adevăr
Pensule de-a fir-a-păr
Şi zugrăvii de o şchioapă,
Meşteri scriitori cu apă.
(Tudor Arghezi, O lăcustă)
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21. Versul „lăcrimau rubine ochii” conţine:
a. o imagine vizuală;
b. o imagine auditivă;
c. o imagine vizuală şi una auditivă;
d. o imagine olfactivă.
22. Figura de stil care stă la baza prezentării lăcustei este:
a. repetiţia;
b. epitetul;
c. comparaţia;
d. personificarea.
23. Rima acestei poezii este:
a. încrucişată;
b. împerecheată;
c. monorimă;
d. îmbrăţişată.
24. Sinonimul pentru sensul din text al cuvântului „şchioapă” este:
a. Beteagă;
b. Scundă;
c. Minisculă;
d. Cotonoagă.
25. Fac parte din acelaşi câmp lexical:
a. rubine, cristal, apă, sticlă;
b. scorţişoară, rubine, fustă, apă;
c. vopseli, rubine, sticlă, scorţişoară.
d. cămaşă, fustă, manta, pieptar;
26. Următoarele cuvinte sunt articulate în cazul G-D:
a. domnişoare, meştere;
b. domnişoarei, meşterilor;
c. o domnişoară, un meşter;
d. domnişoarele, meşterii.
27. Următoarea afirmaţie este corectă:
a. textul B transmite direct sentimentele autorului;
b. textele A,B,C urmăresc sensibilizarea cititorului;
c. textele A, B nu urmăresc sensibilizarea cititorului;
d. textele A,C transmit întâmplări petrecute în lumea necuvântătoarelor.
28. Un aspect al realităţii valorificat în textul C:
a. ilustrarea unui peisaj din natură;
b. convorbirea dintre lăcustă şi poet;
c. descrierea măruntei vietăţi;
d. o întâmplare petrecută în grădină.
29. Un aspect comun al textelor B şi C este:
a. se prezintă realitatea transfigurată de imaginaţia autorului;
b. se folosesc date exacte;
c. nu se transmit sentimentele autorului;
d. nu este stimulată imaginaţia cititorului.
30. Reciteşte textele A, B şi C apoi alege răspunsul corect:
a. Textul A prezintă date referitoare la modul de viaţă al pinguinilor, textele B, C valorifică elementele
specifice unei naraţiuni;
b. Textul B nu determină implicarea afectivă a cititorului;
c. Niciunul din cele trei texte nu prezintă lumea necuvântătoarelor;
d. Toate cele trei texte prezintă aspecte din lumea celor necuvântătoare.

4

