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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA a II-a – 8 aprilie 2016  

COMPER – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a VI-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. Mănăstirea Tismana este cel mai vechi așezământ monahal din Țara Românească, având un 
rol primordial în menținerea credinței ortodoxe de-a lungul a peste 600 de ani. Mănăstirea se află 
pe teritoriul orașului Tismana din județul Gorj, la 36 de km de orașul Târgu-Jiu. […] 

Mănăstirea Tismana este așezată pe un vârf de stâncă, pe muntele Stârmina, înconjurată de 
culmi împădurite și stâncoase, lângă gura Peșterii Sfântului Nicodim și de sub ale cărei ziduri 
izvorăște apa, rostogolindu-se în cascadă, cu o cădere de cca 40 m în râul Tismana. […] 

Ctitorul mănăstirii este Cuviosul Nicodim cel Sfințit de la Tismana (1310–1406) – lui îi 
aparține alegerea a arhitecturii și a decorațiunilor acesteia. Construcția din zid a fost realizată cu 
sprijinul material al domnitorilor Basarabi: Radu I (1377–1383) și fiii acestuia Dan I (1383–1386) 
și Mircea cel Bătrân (1386–1418). 

Cuviosul Nicodim a înființat la Tismana prima școală din țară de caligrafi și copiști de cărți bise-
ricești în diverse limbi. Tot aici a funcționat prima școală de călugări învățați dintre care se recrutau 
viitorii episcopi, mitropoliți, dieci pentru cancelariile domnești și boierești. Aici s-au păstrat cele 
mai vechi documente începând cu sec. al XIV-lea care au pus bazele istoriografiei românești. 
Obiecte foarte valoroase au fost duse în Primul Război Mondial la Moscova spre păstrare. 

 (Text preluat de pe site-ul https://ro.wikipedia.org/wiki)  
 

B.   De pe Culmea Frumoasă, din codrul de fagi bătrâni, în desișul cărora e pururea noapte, 
scăpătăm în valea largă și luminoasă a Tismanei. Aerul fierbe de zăpușală. Cerul pare că arde 
deasupra noastră. [...] Trecem prin satul Tismana, așezat la poalele munților, între două vâlcele, 
de-o parte și de alta a râului Tismana. Stârniți de clingătul zurgălăilor, copiii aleargă de 
pretutindeni, se urcă pe garduri, zburdalnici, veseli, gălăgioși. Câinii își amestecă lătratul în 
chiotele lor. Din sat ieșim într-o pajiște frumoasă, așternută pe-o vale care se îngustează din ce în 
ce. În fund se deschide înaintea noastră ca o poartă tainica și întunecata domnie a codrului. Prin 
spintecătura aceasta a munților, drumul, șerpuind pe marginea râului Tismana, se adâncește într-
un desiș de castani seculari. Umbra ne învăluie din toate părțile. Un dulce miros de fâneață 
plutește în aerul răcoros. În liniștea sfântă a codrului, în măreția și sălbătăcia acestor locuri, 
șopotul somnoros al apei, ușoara clătinare a frunzelor, stropii de lumină ce picură din strașina de 
ramuri, toate te farmecă; inima-ți bate de-un fior neînțeles, ca și cum ai fi intrat într-o lume de 
închipuiri, de basme. La o cotitură a drumului, crengile se desfac – o ferestruie se deschide-n 
păretele de verdeață, din fund răsare, peste vârfurile copacilor, un turn înalt și galben. De-abia l-ai 
zărit însă – și bolta de ramuri se-nchide din nou. Dintr-acolo s-aude tot mai tare, tot mai aproape 
un vuiet ca de moară, ș-un răpăit, un plesnet de apă care cade pe lespezi. Deodată, ca la un semn, 
perdeaua de arbori se dă la o parte sus, pe vârful unei stânci fioroase, îți apare, în toată fantastica 
ei măreție, mănăstirea Tismana, cu zidurile ei îndrăznețe, cu turnurile ei înalte de castel din 
timpurile vechi. Te uiți înmărmurit, ca la o minune, și nu știi bine de-i aieve, ori e-n vis, când iată 
că o nouă priveliște te cheamă: torentul Gurniei, repezit de sus, de sub talpa mânăstirii, s-aruncă 



 
 
 

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45 
 

ComPer – Limba și literatura română, Etapa a II-a  – 2015-2016, Clasa a VI-a 
Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.  
Total: 100 de puncte. 2 2/4 

vâjâind și cade de la o înălțime amețitoare peste-o grămadă de stânci dărâmate, unde sulul de apă 
se sparge și se preface într-o spumă fumurie, pe care-o ia ș-o duce-n undele-i repezi râul Tismana. 

 (Al. Vlahuţă, România pitorească) 
 

C. Coroane-n veci nepieritoare 
Dintre frunzişurile mari 
Ale bătrânilor stejari: 
Mi-aşterne umbra sub picioare. 
 

Ducându-mi paşii solitari, 
Pe sub pădurea cântătoare, 
Coroane-n veci nepieritoare 
Simt în frunzişurile mari. 
 

Aleea e-n apus de soare. – 
Se urcă flăcări tot mai tari, 
Şi se răsfrâng, schinteietoare, 
Printre copacii seculari, 
Coroane-n veci nepieritoare. 

(Al. Macedonski, Rondelul coroanelor nepieritoare) 
 

STANDARD 
 
1. Conform textului A, mănăstirea Tismana a fost realizată cu sprijinul material al: 

a. Cuviosului Nicodim; 
c. călugărilor învăţaţi; 

b. domnitorilor Basarabi; 
d. mitropoliţilor şi episcopilor. 

 
2.  După cum rezultă din textul A, la mănăstirea Tismana a fost înfiinţată: 

a. cancelaria domnească; 
b. o bibliotecă de cărţi bisericeşti; 
c. prima şcoală de caligrafi şi copişti de cărţi bisericeşti; 
d. o bibliotecă pentru documente.  

 
3.  Următoarele structuri din textul B sunt asociate corect cu elementele descrise: 

a. albia râului Tismana – frumoasă, aşternută pe o vale; 
b. mănăstirea Tismana – înălţime ameţitoare; 
c. câinii – zburdalnici, veseli, gălăgioşi; 
d. valea Tismanei – largă şi luminoasă. 

 
4.   În textul C, epitetul nepieritoare este asociat următorului element al cadrului natural: 

a. umbra; b. coroanele; c. flăcările; d. frunzişurile.
 
5.  Numărul verbelor care conţin grupuri de sunete din secvenţa: Din sat ieșim într-o pajiște 

frumoasă, așternută pe-o vale care se îngustează din ce în ce. În fund se deschide înaintea 
noastră ca o poartă în tainica și întunecata domnie a codrului. Prin spintecătura aceasta a 
munților, drumul, șerpuind pe marginea râului Tismana, se adâncește într-un desiș de 
castani seculari. Umbra ne învăluie din toate părțile. este: 
a. unu; b. doi; c. trei; d. patru. 
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6.  Predicatul din următoarea secvenţă din textul A: Mănăstirea Tismana este cel mai vechi 
așezământ monahal din Țara Românească, având un rol primordial în menținerea credinței 
ortodoxe de-a lungul a peste 600 de ani.  este: 
a. este aşezământ; b. este cel mai vechi; c. este; d. este vechi. 

 
7.  Verbul auxiliar care apare în următoarea secvenţă din textul A: Cuviosul Nicodim a înființat la 

Tismana prima școală din țară de caligrafi și copiști de cărți bisericești în diverse limbi. este:  
a. a fi; b. a avea; c. a vrea; d. a înfiinţa. 

 
8.  Substantivele subliniate în secvenţa: Prin spintecătura aceasta a munților, drumul, șerpuind 

pe marginea râului Tismana, se adâncește într-un desiș de castani seculari. au, în ordine, 
următoarele funcţii sintactice: 
a. complement circumstanţial de loc, atribut, subiect, complement circumstanţial de loc; 
b. complement circumstanţial de loc, atribut, subiect, atribut; 
c. complement circumstanţial de loc, atribut, subiect, complement indirect; 
d. complement circumstanţial de loc, atribut, complement direct, complement circumstanţial 

de loc.  
 
9.  Substantivele din secvenţa: Aleea e-n apus de soare. –/ Se urcă flăcări tot mai tari sunt, în 

ordine, în cazul: 
a. nominativ, acuzativ, acuzativ, nominativ; 
c. acuzativ, acuzativ, acuzativ, nominativ; 

b. nominativ, acuzativ, acuzativ, acuzativ; 
d. toate în acuzativ.  

 
10.  Adjectivele propriu-zise din secvenţa: În liniștea sfântă a codrului, în măreția și sălbătăcia 

acestor locuri, șopotul somnoros al apei, ușoara clătinare a frunzelor, stropii de lumină ce 
picură din strașina de ramuri, toate te farmecă. sunt, în ordine, în cazurile: 
a. acuzativ, nominativ, nominativ; 
c. acuzativ, genitiv, nominativ; 

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

 
11.  Numărul părţilor de vorbire cu funcţia sintactică de atribut din secvenţa: Coroane-n veci 

nepieritoare/ Dintre frunzişurile mari/ Ale bătrânilor stejari/ Mi-aşterne umbra sub picioare. 
este: 
a. doi; b. trei; c. patru; d. cinci. 

 
12.  Substantivele subliniate în secvenţa: Te uiți înmărmurit, ca la o minune, și nu știi bine de-i 

aieve, ori e-n vis, când iată că o nouă priveliște te cheamă: torentul Gurniei, repezit de sus, 
de sub talpa mânăstirii, s-aruncă vâjâind și cade de la o înălțime amețitoare peste-o grămadă 
de stânci dărâmate… determină, în ordine, cuvintele: 
a. te uiţi, repezit, cade; 
c. te uiţi, de sus, cade; 

b. te uiţi, repezit, vâjâind; 
d. te uiţi, de sus, vâjâind. 

 
13.  Pronumele personal din secvenţa: Umbra ne învăluie din toate părțile. are cazul şi funcţia 

sintactică: 
a. acuzativ, complement direct; 
c. dativ, complement indirect; 

b. acuzativ, complement indirect; 
d. nominativ, subiect. 
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14.  În următoarea secvenţă din textul B: Un dulce miros de fâneață plutește în aerul răcoros. În 
liniștea sfântă a codrului, în măreția și sălbătăcia acestor locuri, șopotul somnoros al apei, 
ușoara clătinare a frunzelor, stropii de lumină […] toate te farmecă; apar, în ordine, 
următoarele figuri de stil: 
a. inversiunea, personificarea, epitetul, enumeraţia; 
b. enumeraţia, epitetul, personificarea, comparaţia; 
c. inversiunea, epitetul, epitetul, enumeraţia; 
d. personificarea, epitetul, enumeraţia, inversiunea. 

 
15. În următoarea secvenţă din textul C: Ducându-mi paşii solitari,/ Pe sub pădurea cântătoare,/ 

Coroane-n veci nepieritoare/ Simt în frunzişurile mari., figurile de stil prin intermediul cărora 
sunt prezentate elementele cadrului natural sunt corect indicate în varianta de răspuns: 
a. numai epitetul; 
c. enumeraţia, epitetul; 

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

 
16.  În textele B şi C, predomină următorul tip de imagini artistice: 

a. vizuale; b. auditive; c. olfactive; d. motorii. 
 

EXCELENŢĂ 
 
17.  Ultimele două versuri din textul C creează impresia de: 

a. solemnitate; b. tristeţe; c. fericire; d. pustietate. 
 
18.  Următoarea afirmaţie este corectă în raport cu textele date: 

a. Toate textele date sunt literare. 
b. În textele date, se transmit sentimentele de încântare ale unor contemplatori faţă de elemente 

ale cadrului natural. 
c. Textele A şi B au în comun imaginea împrejurimilor mănăstirii Tismana. 
d. În textul B, modul dominant de expunere este descrierea. 
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