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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

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

COMPER – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a V-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.  Programul celei de-a XX-a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu propune o 
aventură ce explorează limitele corpului uman într-o serie de reprezentaţii ce îmbină arta circului 
cu dansul contemporan, muzica, poezia, comedia şi gimnastica. [...] 

Prima reprezentaţie de circ din cadrul programului va avea loc sâmbătă, 8 iunie, de la ora 
18:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Sibiu. Apreciată la nivel internaţional ca fiind un 
model de frumuseţe şi fizicalitate poetică, compania C!RCA promite să aducă publicului de la Sibiu 
un spectacol rafinat, extrem de sensibil, ce explorează arhitectura corpului uman. Construit ca o 
reprezentaţie intimă, ce scoate în evidenţă pasiunea şi atracţia umană, spectacolul celor de la 
C!RCA a mai fost prezentat în Argentina, Australia, Belgia, Canada, Franţa, Germania, Italia, 
Marea Britanie, Olanda, Spania, SUA, Suedia şi Ungaria. [...] 

 Compania Kallo Collective prezintă sâmbătă, 15 iunie, de la ora 17:00, la Teatrul Gong din 
Sibiu, un trio clovnesc excentric, ce dă viaţă unui Frankenstein-clovn, adus pe masa de operaţie. 
„Members of Our Limbs” este un spectacol provocator, ce pune accent pe interacţiunea cu publicul 
şi care aduce aminte de Mr. Bean şi chiar Charlie Chaplin prin abilităţile fizice şi de sincronizare 
ale artiştilor. 

Sâmbătă, 8 iunie, şi duminică, 9 iunie, publicul de toate vârstele se va bucura de două 
reprezentaţii de circ în aer liber. Ambele spectacole oferite de Compania Fadunito vor avea loc de 
la orele 14:00, pe pietonala Nicolae Bălcescu din Sibiu, iar accesul publicului se face gratuit. 
Compania Fadunito a fost creată în 2003 şi este deţinătoarea unui trofeu ARC, oferit de Asociaţia 
Distribuitorilor de Teatru din Catalonia, pentru cel mai bun spectacol de teatru de stradă („The 
Great Family” – 2006). 

 Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu este cel mai important festival de artele 
spectacolului din România şi al treilea din Europa ca amploare şi dimensiune. Timp de zece zile 
peste 2500 de artişti şi producători din toate colţurile lumii prezintă peste 350 de evenimente ce au 
loc în 60 de spaţii de joc din Sibiu. 

(Circ, muzică, gimnastică şi poezie la Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, 
articol preluat de pe site-ul http://adevarul.ro/locale/sibiu) 

 
B.  A fost o adevărată seară de despărţire.  

Niciodată Circul Struţki n-a avut un program mai bogat. Gimnaşti şi echilibrişti. Cai şi elefanţi. 
Maimuţe şi lei. Pantere şi câini. Acrobaţi şi clovni. Toţi s-au întrecut în dibăcie şi curaj, în răbdare 
şi în dispreţ de moarte, ca să lase o amintire neştearsă. 

Mulţimea a trecut de la fiorii de emoţie la hohote de râs; de la privirile încremenite de 
minunare la bucuria giumbuşlucurilor născocite de paiaţele cu pantalonii largi şi clopoţei în vârful 
scufiei.  

Au tremurat toţi odată la salturile mortale ale gimnaştilor îmbrăcaţi în tricou negru! Purtau un 
cap de mort brodat pe piept. Zburau de la un trapez la celălalt, fără nicio plasă dedesubt, aşa cum 
se află întinsă în celelalte seri. 
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Glasurile, înfricoşate de această joacă nebunească a gimnaştilor primejduiţi de moarte, 
murmurau de pretutindeni din staluri şi din galerii: 

— Ajunge! Opriţi!... Destul! 
Dar trupa, cu semnul alb brodat pe tricoul negru, scutura surâzând din capete. Cum destul? 

Mai aveau şi altele de arătat.  
Erau patru. Doi bărbaţi, două femei. 
Se legănau în văzduh pe trapezul subţire, în vârful cel mai înalt al cortului, sub becurile 

orbitoare. Îşi trimiteau o chemare. Acum se aflau suspendaţi aici, acum dincolo, peste o clipă iarăşi 
la loc. Se încrucişau în aer, lunecau din mână în mână, din trapez în trapez. Se prindeau într-o 
ciorchină neagră de trupuri, se desfăceau în lanţ, ajungeau iarăşi în leagănul trapezelor să surâdă 
în jos la mulţimea amuţită de teamă, frecându-şi palmele cu praf alb, ca să înceapă din nou. 

Tot aşa de sprintene ca nălucile sunt veveriţele brazilor din pădure.  
(Cezar Petrescu, Fram, ursul polar) 

 
C.   La circ, în Târgul Moşilor, 

Pe gheaţa unui răcitor, 
Trăia voios şi zâmbitor 
Un pinguin din Labrador. 
 
— Cum se numea? – Apolodor. 
— Şi ce făcea? – Cânta la cor. 
Deci, nu era nici scamator, 
Făcea şi el ce-i mai uşor: 
Cânta la cor. (Era tenor.) 
........................................ 
Dar într-o zi, Apolodor, 
Spre deznădejdea tuturor,  
A spus aşa: — „Sunt foarte trist! 
Îmi place viaţa de corist 
Dar ce să fac? Mi-e dor, mi-e dor 
De fraţii mei din Labrador... 
O, de-aş putea un ceas măcar 
Să stau cu ei pe un gheţar!...” 

Când l-a văzut pisoiul Tiţ 
Plângând cu hohot şi sughiţ 
I-a spus: — „Prietene, aş da 
Mustaţa şi codiţa mea, 
Aş da o litră de caimac, 
Aş da orice, să te împac, 
Zău, nu mai plânge! Te implor...” 
................................................... 
Şi-au încercat să-l mai împace 
Ariciul, dăruindu-i ace, 
Şi ursul, cu un pumn de mure 
Atunci culese din pădure, 
Şi iepurele Buză-Lată 
Cu fructe dulci şi cu salată 
(Colegi de-ai lui Apolodor, 
Maeştri cântăreţi la cor.) 

(Gellu Naum, Cartea cu Apolodor)

 
STANDARD 

 
1. Numărul ţărilor menţionate în textul A, în care compania C!RCA a susţinut spectacole este: 

a. unsprezece; b. doisprezece; c. treisprezece; d. paisprezece. 
 
2.  Conform textului A, compania care susţine un spectacol la Teatrul Gong din Sibiu este: 

a. C!RCA; b. Fadunito; c. Struţki; d. Kallo Collective. 
 
3.  Pe tricourile gimnaştilor care evoluează la trapez în textul B este brodat: 

a. un tigru; b. un cap de mort; c. un elefant; d. un leu. 
 
4.   În textul C, Apolodor este consolat, în ordine, de: 

a. pisoi, arici, urs, iepure; 
c. pisoi, urs, arici, iepure;    

b. arici, urs, pisoi, iepure; 
d. pisoi, iepure, arici, urs. 
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5.  O propoziţie dezvoltată referitoare la aspectul gimnaştilor din textul B apare în varianta de 
răspuns: 

a. Zburau de la un trapez la celălalt, fără nicio plasă dedesubt, aşa cum se află întinsă în 
celelalte seri. 

b. Dar trupa, cu semnul alb brodat pe tricoul negru, scutura surâzând din capete. 
c. Se încrucişau în aer, lunecau din mână în mână, din trapez în trapez. 
d. Erau patru. Doi bărbaţi, două femei. 

 
6.  Numărul cuvintelor obţinute prin derivare în secvenţa: Dar într-o zi, Apolodor,/ Spre 

deznădejdea tuturor,/ A spus aşa: — „Sunt foarte trist!/ Îmi place viaţa de corist/ Dar ce să 
fac? Mi-e dor, mi-e dor/ De fraţii mei din Labrador.../ O, de-aş putea un ceas măcar/ Să stau 
cu ei pe un gheţar!...” este: 
a. unu; b. doi; c. trei; d. patru. 

 
7.  Sinonimul potrivit pentru sensul din text al cuvântului subliniat în secvenţa: Şi-au încercat să-l 

mai împace/ Ariciul, dăruindu-i ace,/ Şi ursul, cu un pumn de mure/ Atunci culese din 
pădure este:  
a. cândva; b. recent; c. odinioară; d. demult. 

 
8.  Antonimul cuvântului subliniat în secvenţa: Programul celei de-a XX-a ediţii a Festivalului 

Internaţional de Teatru de la Sibiu propune o aventură ce explorează limitele corpului uman 
într-o serie de reprezentaţii ce îmbină arta circului cu dansul contemporan, muzica, poezia, 
comedia şi gimnastica. este: 
a. dezbină; b. descompun; c. despart; d. desfac. 

 
9.  Cuvântul încrucişau conţine: 

a. 10 litere şi 10 sunete; 
c. 9 litere şi 10 sunete;   

b. 10 litere şi 9 sunete;   
d. 10 litere şi 11 sunete. 

 
10.  Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria: 

a. am-ploa-re, fes-ti-va-lul, int-er-na-ţio-nal, spec-ta-co-lul-ui, e-ve-ni-men-te; 
b. am-ploa-re, fes-ti-va-lul, in-ter-na-ţio-nal, spect-a-co-lu-lui, e-ve-ni-men-te; 
c. amp-loa-re, fes-ti-va-lul, in-ter-na-ţio-nal, spec-ta-co-lu-lui, e-ve-ni-men-te; 
d. am-ploa-re, fes-ti-va-lul, in-ter-na-ţi-o-nal, spec-ta-co-lu-lui, e-ve-ni-men-te.  

 
11.  În secvenţa Mulţimea a trecut de la fiorii de emoţie la hohote de râs; de la privirile 

încremenite de minunare la bucuria giumbuşlucurilor născocite de paiaţele cu pantalonii 
largi şi clopoţei în vârful scufiei. numărul cuvintelor care conţin grupuri de sunete este corect 
indicat în varianta de răspuns: 
a. cuvinte cu diftong: 6, cuvinte cu hiat: 4; 
b. cuvinte cu diftong: 7, cuvinte cu hiat: 4; 
c. cuvinte cu diftong: 5; cuvinte cu triftong: 1, cuvinte cu hiat: 4;    
d. cuvinte cu diftong: 7, cuvinte cu hiat: 3. 
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12.  Numărul triftongilor din secvenţa: Şi-au încercat să-l mai împace/ Ariciul, dăruindu-i ace este: 

a. unu; b. doi; c. trei; d. patru. 
 
13.  În secvenţa: Se prindeau într-o ciorchină neagră de trupuri, se desfăceau în lanţ, ajungeau 

iarăşi în leagănul trapezelor să surâdă în jos la mulţimea amuţită de teamă, frecându-şi 
palmele cu praf alb, ca să înceapă din nou. apar următoarele figuri de stil: 
a. enumeraţia, comparaţia; 
c. numai enumeraţia; 

b. enumeraţia, personificarea; 
d. enumeraţia, epitetul. 

 
14.  În ultimul enunţ din textul B, trupa de acrobaţi este prezentată prin următoarea figură de stil: 

a. epitetul; b. comparaţia; c. personificarea; d. enumeraţia. 
 
15.  Figurile de stil prin care este prezentat Apolodor în următoarea secvenţă: La circ, în Târgul 

Moşilor,/ Pe gheaţa unui răcitor,/ Trăia voios şi zâmbitor/ Un pinguin din Labrador.//  
— Cum se numea? — Apolodor./ — Şi ce făcea? — Cânta la cor. sunt: 
a. enumeraţia, comparaţia; 
c. epitetul, personificarea; 

b. comparaţia, personificarea; 
d. epitetul, comparaţia, personificarea. 

 
16.  În secvenţa: Au tremurat toţi odată la salturile mortale ale gimnaştilor îmbrăcaţi în tricou 

negru! Purtau un cap de mort brodat pe piept. Zburau de la un trapez la celălalt, fără nicio 
plasă dedesubt, aşa cum se află întinsă în celelalte seri. apar imagini artistice: 
a. vizuale şi auditive; 
c. statice şi vizuale; 

b. vizuale şi dinamice; 
d. statice şi auditive. 

 
EXCELENŢĂ 

 
17.  O companie menţionată în textul A care ar putea susţine un spectacol ca acela prezentat în 

textul B este: 
a. Mr. Bean; b. Fadunito; c. Kallo Collective; d. C!RCA. 

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

a. prezentarea unor elemente ale cadrului natural personificate; 
b. menţionarea unor aspecte referitoare la spectacole de circ;  
c. prezentarea unor detalii din viaţa acrobaţilor la circ; 
d. surprinderea unor aspecte semnificative din timpul unor reprezentaţii de circ. 
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