CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI
PERFORMANŢĂ COMPER
ETAPA NATIONALA – LIMBA SI LITERATURA ROMANA
CLASA A VII-A
Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi notează în grilă răspunsul corect la
întrebările date:
Câmpia Română este o câmpie din sud-estul Europei, pe cursul inferior al
Dunării, cea mai mare parte a ei (cca 80%) situându-se pe teritoriul României.
Denumirea ei provine de la fostul principat Ţara Românească, iar străinii o numesc
„Câmpia Valahă” (după Valahia). Câmpia are extensii în Serbia şi Bulgaria, unde
este numită Câmpia Dunării.
Este mărginită la sud şi est de Dunăre, iar la nord de Podişul Getic, Subcarpaţii
şi Podişul Moldovei. Între aceste limite, Câmpia Română apare ca o depresiune — în
sens geologic — puternic sedimentată.
Partea cea mai joasă (10-20 m altitudine) se află pe lunca Siretului Inferior, unde,
pe un teritoriu de lentă scufundare, s-a format o mare zonă de confluenţe, spre care se
recurbează râurile în forma unui evantai. Altitudinea maximă este de 300 m, la
Piteşti.
Relieful Câmpiei Române se caracterizează prin văi largi şi interfluvii netede,
numite popular câmpuri, cu mici depresiuni formate prin tasare şi sufoziune (crovuri).
Prezenţa nisipurilor determină apariţia unui relief de dune, ca în sudul Olteniei,
în estul Câmpiei Române (de-a lungul Ialomiţei, Călmajuiului) şi Câmpia Tecuciului
(la Hanu Conachi).
Clima est temperat-continentală. În vest se resimt influenţe mediteraneene, în timp
ce în est amprenta continentală este mai accentuată. Îndeosebi estul este caracterizat
de veri fierbinţi şi ierni geroase. Crivăţul, un vânt rece şi uscat vine iarna dinspre
nord-est. Temperatura medie multianuală este de 8-11ºC, media lunii este de 18-23ºC,
a lunii ianuarie variază între -3 — -5ºC în est şi -1 — -3ºC în vest. Valoarea medie
multianuală a precipitaţiilor este de sub 500 mm în est şi de 500-700 mm în vest.
(Articol preluat de pe http://ro.wikipedia.org)

___A.

1. Conform informaţiilor din textul dat, Câmpia Română:
a. este situată pe cursul inferior al Dunării;
b. este situată, în cea mai mare parte, în Bulgaria şi în Serbia;
c. este dominată de o climă mediteraneană;
d. are o temperatură medie multianuală de 18-23ºC .
2. Sunt caracteristice pentru relieful Câmpiei Române:
a. lunca Siretului Inferior şi zona de confluenţe;
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b. văi largi şi interfluvii netede;
c. podişurile şi văile largi;
d. podişurile şi nisipurile.
3. O propoziţie dezvoltată referitoare la clima Câmpiei Române este:
a. În vest se resimt influenţe mediteraneene, în timp ce în est amprenta
continentală este mai accentuată.;
b. Temperatura medie multianuală este de 8-11ºC, media lunii este de 18-23ºC;
c. Valoarea medie multianuală a precipitaţiilor este de sub 500 mm în est şi de
500-700 mm în vest.;
d. Prezenţa nisipurilor determină apariţia unui relief de dune.
4. Câmpia Română apare:
a. ca o depresiune puternic sedimentată;
b. ca un evantai de râuri;
c. ca o succesiune de dune;
d. ca un podiş.
5. Denumirea Câmpiei Române provine de la:
a. fostul principat Ţara Românească;
b. Valahia;
c. Dunăre;
d. Câmpia Valahă.
6. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria:
a. câm-pi-e, in-fe-ri-or, alt-i-tu-di-nea, ma-xi-mă;
b. cli-ma, în-de-o-sebi, in-ter-flu-vii, am-pren-ta;
c. pre-ci-pi-ta-ţi-i-lor, cont-i-nen-ta-lă, in-flu-en-ţe, multi-an-u-a-lă;
d. a-pa-ri-ţi-a, dins-pre, criv-ă-ţul, mult-i-a-nu-a-lă.
7. Apar numai cuvinte cu hiat în seria:
a. câmpia, situându-se, confluenţe;
b. apariţia, interfluvii, medie;
c. medie, iarna, apariţia;
d. teritoriu, apariţia, influenţe.
8. Antonimul potrivit pentru sensul din text al cuvântului subliniat în secvenţa Între
aceste limite, Câmpia Română apare ca o depresiune este:
a. spaţii;
b. deschideri;
c. graniţe;
d. închideri.
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9. În secvenţa: Temperatura medie multianuală este de 8-11ºC, media lunii este de
18-23ºC, a lunii ianuarie variază între -3 — -5ºC în est.... există:
a. trei numerale cardinale simple şi trei numerale cardinale compuse;
b. patru numerale cardinale simple şi două numerale cardinale compuse;
c. trei numerale cardinale simple şi trei numerale ordinale compuse;
d. patru numerale cardinale simple şi două numerale ordinale compuse.
10. Structura care conţine un adjectiv fără grad de comparaţie este:
a. se caracterizează prin văi largi;
b. pe un teritoriu de lentă scufundare;
c. pe cursul inferior al Dunării;
d. un vânt rece şi uscat.
Soarele începe să răsară; câmpia se limpezeşte de spuma argintie a aburilor
de rouă şi întinderea ei care joacă acum în nemărginiri de foc rece pătrunde prin ochi
înăuntrul omului, îl împrăştie afară, îl goleşte de frământările lui trudnice şi
apăsătoare, pentru ca după aceea să-l adune la loc, într-un fel nou; florile albastre de
cicoare, ale căror priviri mai curate ca adâncul cerului răsar din loc în loc pe
marginea drumurilor înguste, şi vântul uşor al dimineţii care face cu grâul valuri
asemănătoare mării, şi ciocârlia care ţâşneşte din lan şi urcă cu spinarea în sus spre
cerul boltit şi albastru şi într-adevăr, pitpalacul turburător şi barza care păşeşte rar
printre răzoare, şi floarea galbenă a spicelor de grâu care nu s-au copt încă şi se
revarsă în aer din nimic, şi drumurile care lasă satul în urmă, şi ierburile groase de
pe marginea drumurilor înţesate cu scaieţi puternici a căror floare uimeşte ochiul de
la mare distanţă, toate acestea răzbat cu putere din viaţa câmpiei şi pătrund înăuntrul
omului subjugându-l.
(Marin Preda, Moromeţii)

___B.

11. Două caracteristici ale descrierii care apar în textul dat sunt:
a. prezentarea unui tablou din natură, imaginile artistice vizuale;
b. prezentarea trăsăturilor unor personaje, imaginile artistice auditive;
c. prezentarea unor acţiuni care se desfăşoară într-un cadru natural, imaginile
artistice;
d. surprinderea unui peisaj în lumina înserării, enumeraţiile.
12. Elementul central descris în text este:
a. soarele;
b. câmpia;
c. cerul;
d. florile.
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13. În secvenţa florile albastre de cicoare, ale căror priviri mai curate ca adâncul
cerului răsar din loc în loc pe marginea drumurilor înguste, apar, ca figuri de
stil:
a. epitetul, metafora;
b. epitetul, enumeraţia;
c. epitetul, repetiţia;
d. enumeraţia, repetiţia.
14. Secvenţa câmpia se limpezeşte de spuma argintie a aburilor de rouă sugerează:
a. luminozitatea ceţoasă a unei dimineţi la câmpie;
b. limpezimea cerului într-o dimineaţă de vară;
c. strălucirea câmpiei sub aburii de rouă;
d. puritatea aerului de câmpie.
15. În secvenţa pătrund înăuntrul omului subjugându-l. există:
a. două verbe predicative, la modul indicativ, respectiv gerunziu;
b. un verb predicativ la modul indicativ şi un verb nepredicativ, la modul
gerunziu;
c. două verbe nepredicative, la modul indicativ, respectiv la modul gerunziu;
d. două verbe nepredicative, la modul imperativ, respectiv la modul gerunziu;
16. Predicatele din secvenţa floarea galbenă a spicelor de grâu care nu s-au copt încă
şi se revarsă în aer din nimic sunt exprimate prin verbe predicative la:
a. modul indicativ, timpul perfect compus, respectiv mai mult ca perfect;
b. modul indicativ, timpul perfect compus;
c. modul indicativ, timp perfect compus, respectiv prezent;
d. modul indicativ, timp prezent;
17. Substantivele din secvenţa ale căror priviri mai curate ca adâncul cerului răsar
din loc în loc pe marginea drumurilor înguste au, în ordine, următoarele funcţii
sintactice:
a. subiect, complement circumstanţial de mod, atribut, complement
circumstanţial de loc, atribut;
b. complement circumstanţial de loc, subiect, atribut, complement circumstanţial
de mod, atribut;
c. complement direct, complement circumstanţial de mod, atribut, complement
circumstanţial de loc, atribut;
d. subiect, complement circumstanţial de loc, atribut, complement circumstanţial
de mod, atribut.
18. Pronumele relativ din secvenţa ciocârlia care ţâşneşte din lan are funcţia
sintactică:
a. atribut;
b. subiect;
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c. complement direct;
d. complement indirect.
19. Cuvântul subliniat în secvenţa joacă acum în nemărginiri de foc rece are o valoare
morfologică diferită de cea din textul dat în enunţul:
a. Pârâul avea apă rece.
b. Metalul este rece la suprafaţă.
c. I-a răspuns rece.
d. Are o privire rece.
20. Cuvântul subliniat în secvenţa îl împrăştie afară are valoarea morfologică şi
funcţia sintactică de:
a. complement circumstanţial de loc, adverb de loc;
b. complement circumstanţial de mod, adverb de mod;
c. complement circumstanţial de timp, adverb de timp;
d. atribut, adverb de loc.

___C.

O, Doamne, dar eu?
Cumpănă a unei fântâni
Cu cât mai în cer
Cu atât mai adânc
Tensionată spre ape,
Privind de acolo câmpia
Arsă de secetă
Şi fantomele dropiilor
De mult dispărute
Cum încremenesc cu gâtul întins
Şi ascultă.
(Ana Blandiana, Câmpia)

*dropie - pasăre mare de stepă cu penajul spatelui galben-ruginiu, pieptul şi vârful
aripilor albe, capul şi gâtul sur
21. Cuvântul subliniat în versul Cum încremenesc cu gâtul întins
morfologică şi funcţia sintactică:
a. adjectiv (provenit din verb la participiu), atribut;
b. adverb, complement;
c. verb la participiu, atribut;
d. substantiv, atribut.
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are valoarea

22. Cuvântul încremenesc din textul dat este format prin derivare de la:
a. cremene;
b. cremen-;
c. cremă;
d. încremeni.
23. Versul O, Doamne, dar eu? conţine o interjecţie care:
a. imită zgomote din natură;
b. are rolul de a transmite sentimente;
c. exprimă un îndemn;
d. introduce un substantiv în vocativ.
24. Conjuncţia din versurile Privind de acolo câmpia/ Arsă de secetă/ Şi fantomele
dropiilor de mult dispărute are rolul de a marca:
a. raportul de coordonare dintre două părţi principale de propoziţie;
b. raportul de subordonare la nivelul frazei, dintre două propoziţii;
c. raportul de coordonare la nivelul frazei, dintre două propoziţii de acelaşi fel;
d. raportul de coordonare dintre două părţi secundare de propoziţie de acelaşi fel.
25. Cuvântul subliniat în versul Privind de acolo câmpia este analizat corect în:
a. complement indirect exprimat prin substantiv comun, caz acuzativ;
b. complement circumstanţial de loc exprimat prin adverb de loc, caz acuzativ;
c. complement circumstanţial de loc exprimat prin adverb de loc;
d. atribut adverbial exprimat prin adverb de loc, caz acuzativ.
26. Versul Cumpănă a unei fântâni conţine:
a. o metaforă care sugerează o ipostază a creatoarei;
b. o comparaţie a creatoarei cu o fântână;
c. o personificare a unei fântâni;
d. un epitet referitor la un element al cadrului natural.
27. Două caracteristici ale genului liric care pot fi descoperite în textul dat sunt:
a. exprimarea directă a unor sentimente, prezenţa unor mărci ale subiectivităţii;
b. exprimarea indirectă a sentimentelor, prezenţa numeroaselor imagini artistice
vizuale;
c. exprimarea directă, prezenţa numeroaselor imagini artistice vizuale;
d. exprimarea discretă a unor sentimente, prezenţa numeroaselor imagini artistice
auditive.
28. Ideea centrală pe care o evidenţiază textul dat este:
a. încercarea creatoarei de a se integra în ritmurile universale ale naturii;
b. dorinţa creatoarei de a se transforma într-o fântână;
c. frumuseţea unui peisaj de câmpie;
d. pustietatea unui peisaj de câmpie, în care singura formă de viaţă este
reprezentată de fântână.
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29. Următoarea afirmaţie este corectă:
a. Textele A, B şi C sunt literare;
b. Textele A şi B sunt nonliterare, textul C este literar;
c. Textele A, B şi C includ referiri la o formă de relief;
d. Textele A, B şi C fac referire la relaţie creatorilor cu natura.
30. Următoarea afirmaţie este corectă:
a. Textele date fac referire numai la aspecte ale realităţii;
b. Textul A prezintă aspecte ale realităţii, textele B şi C aspecte ale realităţii,
recreate de imaginaţia autorului;
c. Textele A şi B prezintă aspecte ale realităţii, în textul C se recreează realitatea
în funcţie de imaginaţia autorului;
d. Niciunul dintre cele trei texte nu valorifică aspecte ale realităţii.
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
ETAPA NATIONALA – LIMBA SI LITERATURA ROMANA
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Răspunsuri corecte:
1
a

2
b

3
c

4
a

5
a

6
b

7
a

8
b

9
a

10
c

11
a

12
b

13
a

14
a

15
a

16
c

17
a

18
b

19
c

20
a

21
a

22
a

23
b

24
d

25
c

26
a

27
a

28
a

29
c

30
b
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