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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2012-2013 / ETAPA a II-a – 8 mai 2013  

COMPER – COMUNICARE, 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.  Noaptea este perioada de timp care se scurge între apusul și răsăritul soarelui. Durata nopții 
depinde de mulți factori, precum latitudinea și longitudinea, anotimpul anului și fusul orar. În sens 
strict astronomic, noaptea este timpul întunecimii complete, așadar scurgându-se între sfarșitul 
crepusculului astronomic (aproapec 1⅛ h după apus) și începutul aurorei. 

Majoritatea animalelor dorm noaptea. Totuși, există specii de animale nocturne, precum 
bufnițe, lilieci sau molii, acestea nefiind active pe timpul zilei. Majoritatea statelor lumii au legi 
care controlează nivelul de zgomot și activitățile care pot fi făcute noaptea, așa-numita „liniște de 
noapte”. 

Crepusculul astronomic începe seara după apusul soarelui și durează până când centrul 
discului solar coboară 18º sub orizont. Acest moment reprezintă începutul nopții, când cele mai 
slabe stele de pe cer, de magnitudine 6, devin vizibile cu ochiul liber. Între crepusculul astronomic 
de seară și cel de dimineață se întinde noaptea astronomică.     

        (http://ro.wikipedia.org/wiki/Noaptea) 
 
B.  Deși obosit de cale, somnul totuși nu mă prinse așa de curând. Mai bine de un ceas stătui 
singur în cerdacul din față al arhondaricului, de unde putui îmbrățișa cu privirea întinsa și 
fermecătoarea priveliște ce înfățișează Agapia ochilor în timpul nopților cu lună. Cât de frumoasă 
era luna și cât de senină fu noaptea aceea! Tăcerea și misterul mă înconjurau din toate părțile. 
Noaptea, retrasă în văi și în desimea posomorâtă a brazilor, cernea munții adormiți și visători, ale 
căror piscuri neguroase păreau că formează hotarele înalte dintre pământ și cer. O linie de umbră, 
grațios ondulată, însemna, până dincolo de marginile vederii, aceste hotare; și această linie părea 
trasă pe fundul de umbră și lumină al spațiului adânc de o mână tainică, colosală și nevăzută.  

Nicio mișcare pe pământ, și în aer, nicio mișcare! Întreaga fire dormea și visa. 
        (Calistrat Hogaș, Pe drumuri de munte) 

 
C.  Noaptea-i dulce-n primăvară, liniștită, răcoroasă, 

Ca-ntr-un suflet cu durere o gândire mângâioasă. 
Ici, colo, cerul dispare sub mari insule de nori, 
Scuturând din a lui poale lungi și repezi meteori. 
 
Pe un deal în depărtare un foc tainic strălucește 
Ca un ochi roș de balaur care-adoarme și clipește. 
Sunt păstori în șezătoare sau vreo ceată de voinici? 
E vreo tabără de care sau un rond de tricolici? 
…………………………………………………… 
     (Vasile Alecsandri, Noaptea) 
 

*tricolici – vârcolaci. 
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I. INIŢIERE 

 
1. Textul A prezintă informații științifice despre: 

a. momentul răsăritului;      
c. dimineață;    

b. noapte;   
d. seară. 

 
2.  După cum rezultă din textul A, durata nopții depinde de factori cum sunt: 

a. latitudinea și nivelul de zgomot; 
b. latitudinea și longitudinea; 
c. speciile de animale nocturne și anotimpul; 
d. fusul orar și activitățile oamenilor. 

 

3.  Conform informațiilor oferite de textul A, crepusculul astronomic: 
a. se confundă cu noaptea astronomică; 
b. are importanță mai mare în anumite anotimpuri; 
c. reprezintă începutul nopții; 
d. este un factor important pentru durata nopții. 

 
4.   În textul B se prezintă un tablou din timpul: 

a. crepusculului;      
c. răsăritului;    

b. nopții;   
d. dimineții. 

 
5.  În textul B, modul dominant de expunere este: 

a. descrierea;      
c. dialogul;    

b. narațiunea;   
d. enumerația. 

 
6.  În textul B, o structură care face referire la timp este: 

a. întinsa și fermecătoarea priveliște; 
b. tăcerea și misterul mă înconjurau din toate părțile; 
c. retrasă în văi și în desimea posomorâtă a brazilor; 
d. mai bine de un ceas stătui singur. 

 
7.  În textul C, o structură care se referă la spațiu este:  

a. ca-ntr-un suflet cu durere o gândire mângâioasă; 
b. noaptea-i dulce-n primăvară; 
c. pe un deal în depărtare; 
d. balaur care-adoarme și clipește. 

 

8.  Apar numai imagini artistice vizuale în următoarele structuri din textele B și C: 
a. această linie părea trasă pe fundul de umbră și lumină al spațiului adânc de o mână 

tainică; Ici, colo, cerul dispare sub mari insule de nori; 
b. somnul totuși nu mă prinse așa curând; pe un deal în depărtare un foc tainic strălucește; 
c. Tăcerea și misterul mă înconjurau din toate părțile; ca-ntr-un suflet cu durere o gândire 

mângâioasă; 
d. Întreaga fire dormea și visa; Sunt păstori în șezătoare. 
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9.  Cuvântul din textul B referitor la un sentiment uman este: 
a. mângâioasă;       
c. adânc; 

b. posomorâtă;   
d. senină.

 
10.  Sunt asociate corect structurile extrase din fragmentele date cu sursa din care provin în varianta 

de răspuns: 
a. hotarele înalte dintre cer și pământ – textul A;
b. foc tainic strălucește – textul B; 
c. cât de frumoasă era luna! – textul A; 
d. majoritatea animalelor dorm noaptea – textul A. 

 
11. Se dă următoarea secvență din textul A: Noaptea este perioada de timp care se scurge între 

apusul și răsăritul soarelui. Numărul substantivelor în cazul nominativ este este: 
a. patru;       
c. doi; 

b. trei;   
d. cinci.

 
12.  Substantivele din secvența: noaptea este timpul întunecimii complete au, în ordine, urmă-

toarele cazuri și funcții sintactice: 
a. subiect, nominativ, nume predicativ, nominativ, atribut, genitiv; 
b. subiect, nominativ, nume predicativ, acuzativ, atribut, genitiv; 
c. nume predicativ, nominativ, subiect, nominativ, atribut, genitiv; 
d. subiect, nominativ, complement, acuzativ, atribut, genitiv.

 
13.  Substantivele subliniate în secvența: Noaptea, retrasă în văi și în desimea posomorâtă a 

brazilor, cernea munții.  au, în ordine, următoarele funcții sintactice: 
a. subiect, atribut, complement; 
b. subiect, complement, atribut; 
c. complement, complement, atribut; 
d. subiect, atribut, atribut. 

 
14. Adjectivele subliniate din secvența: această linie  părea trasă pe fundul de umbră și lumină al 

spațiului adânc de o mână tainică sunt, în ordine, în cazul: 
a. genitiv, acuzativ;      
c. nominativ, acuzativ;    

b. acuzativ, acuzativ;   
d. genitiv, genitiv. 

 
15.  Funcția sintactică și cazul pronumelui subliniat în următoarea secvență din textul B: Deși obosit 

de cale, somnul totuși nu mă prinse așa de curând. sunt corect indicate în varianta de răspuns: 
a. dativ, complement;      
c. nominativ, subiect;    

b. acuzativ, complement;   
d. genitiv, complement.

 
II. CONSOLIDARE 

 
16. Cuvântului subliniat în secvența: Ca-ntr-un suflet cu durere o gândire mângâioasă este, ca 

parte de vorbire: 
a. pronume personal;      
c. articol posesiv-genitival;    

b. articol nehotărât;   
d. numeral cardinal.

 
17.  Numărul adjectivelor din următoarea secvență: Ca un ochi roș de balaur care-adoarme și 

clipește este:  
a. unu;      
c. trei;    

b. două;   
d. niciunul.
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18.  Apare numai un adjectiv derivat în varianta de răspuns: 
a. fusul orar, o mână tainică, colosală și nevăzută;
b. fermecătoarea priveliște, gândire mângâioasă; 
c. hotarele înalte, lungi și repezi meteori; 
d. cât de senină fu noaptea aceea, un foc tainic. 

 
19.  În secvența: de o mână tainică, colosală și nevăzută apare, ca figură de stil: 

a. epitetul multiplu;       
c. repetiția; 

b. personificarea;   
d. inversiunea.

 
20.  Forma de dativ a substantivului subliniat în secvența: există specii de animale nocturne. apare 

în varianta de răspuns: 
a. Pentru speciile pe cale de dispariție, s-au creat legi speciale. 
b. Viața speciilor de lilieci a fost studiată intens. 
c. Speciilor în pericol le-au fost amenajate parcuri naturale și rezervații. 
d. Speciile nocturne sunt adesea înspăimântătoare pentru oameni.

 
21. Adjectivele subliniate în secvența: Cât de frumoasă era luna și cât de senină fu noaptea 

aceea! îndeplinesc funcția sintactică de: 
a. atribut;       
c. nume predicativ; 

b. complement;   
d. subiect.

 
22.  Cuvântul subliniat în secvența: O linie de umbră, grațios ondulată, însemna, până dincolo de 

marginile vederii, aceste hotare. apare cu altă valoare morfologică în varianta de răspuns: 
a. Nu am admirat o floare, ci două. 
b. O mulțime de oameni admira apariția lunii. 
c. Am petrecut o dimineață antrenantă în compania prietenilor. 
d. O noapte de vară înstelată farmecă privirile oricui. 

 
23.  Secvența: Noaptea, retrasă în văi și în desimea posomorâtă a brazilor, cernea munții 

adormiți și visători din textul B: 
a. alcătuiește o imagine artistică vizuală, care sugerează cromatica peisajului nocturn; 
b. surprinde o imagine dinamică, răsăritul lunii; 
c. alcătuiește o imagine vizuală a cerului, noaptea; 
d. surprinde un peisaj în transformare, sub influența luminii discrete a lunii. 

 
III. STANDARD 

 
24.  În secvența: Ici, colo, cerul dispare sub mari insule de nori,/ Scuturând din a lui poale lungi 

și repezi meteori. apar numai imagini artistice: 
a. auditive;      
c. statice;    

b. vizuale;   
d. olfactive.

 
25.  Secvența: Majoritatea statelor lumii au legi care controlează nivelul de zgomot și activitățile 

care pot fi făcute noaptea, așa-numita „liniște de noapte”. din textul A se referă la: 
a. impunerea unor măsuri care să aibă ca rezultat reducerea zgomotelor produse de oameni 

noaptea; 
b. măsurile luate de statele lumii pentru a împiedica animalele să tulbure liniștea așezărilor 

urbane; 
c. modalitățile concrete de reducere a zgomotelor nocturne; 
d. respectarea unor măsuri de siguranță pentru activitățile desfășurate în timpul nopții. 
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26.  În textele B și C apar următoarele moduri de expunere: 

a. descrierea (în textul B), descrierea (în textul C); 
b. narațiunea (în textul B), descrierea (în textul C); 
c. descrierea (în textul B), monologul (în textul C); 
d. narațiunea (în textul B), monologul (în textul C). 

 
27.  Comparația din versurile: Pe un deal în depărtare un foc tainic strălucește/ Ca un ochi roș de 

balaur care-adoarme și clipește:  
a. alcătuiește o imagine vizuală a lunii care apare pe cer, în cadrul nocturn; 
b. se referă la un foc nocturn, privit din depărtare; 
c. sugerează caracterul înspăimântător al nopții; 
d. creează un contrast între lumină și întuneric. 

 
IV. EXCELENȚĂ 

 
28.  Mesajul transmis de textul B se referă la: 

a. teama pe care i-o inspiră contemplatorului caracterul amenințător al nopții;  
b. încântarea pe care o trăiește contemplatorul unui peisaj nocturn; 
c. apariția lunii pe cerul înstelat al nopții de vară; 
d. neliniștea pe care i-o provoacă unui contemplator spațiul descris. 

 
29.  Ultimele două versuri din textul C transmit: 

a. neliniștea dată de un element al cadrului nocturn;       
b. bucuria descoperirii unor prezenţe umane;   
c. regretul pentru dispariţia lunii de pe cer; 
d. nostalgia dată de trecerea timpului. 

 
30.  Textele date au în comun: 

a. ilustrarea unor aspecte referitoare la relația omului cu natura;  
b. transferul realității în ficțiune; 
c. legătura dintre autori și peisajele create; 
d. prezentarea unor aspecte referitoare la noapte. 
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