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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 VII-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. Muntele este o formă de relief pe suprafața pământului care se extinde deasupra terenului 
limitrof pe o suprafață limitată, fiind mai mare decât dealul, de obicei stâncoasă și depășind 
înălțimea de 800 de metri. Există desigur un mare spațiu de libertate în a aprecia pe plan local 
ceea ce constituie sau nu un munte. 

Munții acoperă suprafețe de aproximativ 52% din Asia, 36% din America de Nord, 25% din 
Europa, 22% din America de Sud, 17% din Australia și doar 3% din Africa. Per ansamblu, circa 
22% din suprafața uscatului Terrei este muntoasă. De asemenea, 1 din 10 oameni locuiesc în zone 
montane. Absolut toate fluviile și râurile importante ale planetei izvorăsc și sunt alimentate din 
surse montane, respectiv mai mult de jumătate din umanitate depinde vital de apa montană. 

Adjectivele „muntos” și „montan” sunt utilizate pentru a descrie suprafețele montane și 
lucrurile asociate cu acestea. Substantivele „muntean” (munteni) și „montaniard” (montaniarzi) 
desemnează locuitorii permanenți ai munților, respectiv pe cei care sunt frecvent prezenți ca 
oaspeți ai muntelui în calitate de iubitori ai acestuia. 
 

 (Muntele, http://ro.wikipedia.org/wiki/) 
 

B.  Am luat-o la goană pe cărarea care ducea spre inima muntelui. De departe se auzea zgomotul 
apei care cădea printre pietre. În fuga noastră, lumina ne dezvăluia o lume încremenită. Am trecut 
pe lângă un munte în vârful căruia se înălţa un castel, am trecut de Albă-ca-Zăpada cu cei şapte 
pitici care erau închişi într-o colivie, apoi pe lângă un vultur uriaş prins într-o plasă şi lângă el o 
căprioară gata să fugă. Am ajuns gâfâind în inima muntelui.  
 — Uite apă! Un lac! am strigat într-un glas amândoi. Nu ne venea să credem. Am ridicat cât 
am putut lampa şi lanterna. Nemişcat, sub un cer de piatră era lacul. Ne-am apropiat de mal. Am 
luat câte o piatră şi ne-am întrecut în aruncare. Valurile mici s-au apropiat de ţărm şi s-au spart de 
pietrele albe de calcit. Lacul era albastru. Nu-i puteam ghici fundul şi nici nu-i vedeam celălalt 
mal. M-am aplecat să iau o piatră. Mă chinuiam să o smulg din locul ei când deodată se făcu 
lumină, ca şi cum cineva ar fi aprins un neon. Ne-am speriat şi am vrut să fugim, dar malul plin de 
scoici şi perle albe, plin de tufişuri galbene ne-a închis drumul. În lumina aceea am văzut cum în 
lac se adăpau şapte cai. Boturile albe atingeau suprafaţa apei şi coamele lor străluceau. Erau din 
piatră. Ne-a venit inima la loc şi ne-am apropiat de ei. I-am botezat imediat. Luni, Marţi, Miercuri, 
Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică.  
  — Ce coamă minunată ai, şi am mângâiat piatra albă şi apoi botul umed şi piciorul din stâncă 
al calului botezat Duminică. Dintr-o săritură am fost în spinarea lui. Horia nu se lăsă mai prejos şi 
cu o iuţeală de invidiat sări în spatele lui Joi.  
 Ne ţineam amândoi de coamele lor de piatră când am simţit un tremur sub palme şi caii şi-au 
ridicat capul în văzduh, nechezând spre ţărmul plin de scoici şi perle, spre tufişurile şi pădurea de 
piatră ce se ghiceau în depărtare. Apele lacului albastru se înfiorară şi totul prinse viaţă.  
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 — Eu sunt Calul Alb al munţilor, zise Duminică, şi lovi cu copita în piatra albastră. Bine aţi 
venit în casa noastră! Suntem fericiţi că ne-aţi trezit la viaţă. De multă vreme aşteptăm clipa 
aceasta.  

 (Doina Cetea, Calul Alb al munţilor) 
 

C.  Munţii s-au făcut 
când norii de la început 
s-au dezbrăcat de greul plumb, 
de greul lut. 
 
Munţii s-au făcut când norii, 
dorind să fie călători şi uşori, 
şi-au lepădat subt ei, în vânt, 
povara pe pământ. 
 
De-atunci munţii stau 
grămezi de plumb, grămezi de lut 
şi cată către zile de-nceput.  

   (Lucian Blaga, Munţi şi nori) 
 

STANDARD 
 
1. Conform textului A, în America de Nord munţii ocupă: 

a. 25% din suprafaţa continentului;
c. 17% din suprafaţa continentului; 

b. 36% din suprafaţa continentului; 
d. 22% din suprafaţa continentului; 

 
2.  Următoarea afirmaţie referitoare la cele prezentate în textul A este corectă: 

a. Munţii depăşesc înălţimea de 500 de metri.
b. 17% din suprafaţa uscatului este muntoasă. 
c. 1 din 10 oameni locuiesc în zone montane. 
d. Unele fluvii şi râuri importante ale planetei izvorăsc din munţi. 

 
3.  Personajele din textul B îl numesc pe Calul Alb al munţilor, înainte de a-i da viaţă:  

a. Joi; 
c. Sâmbătă; 

b. Vineri;
d. Duminică. 

 
4.   Există numai structuri preluate din textul C în seria: 

a. greul plumb, grămezi de lut; 
c. surse montane, o lume încremenită; 

b. greul lut, piatra albă;
d. o lume încremenită, grămezi de lut. 

 
5.  Numărul cuvintelor obţinute prin mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului din prima 

strofă a textului C este de: 
a. unu; 
c. trei; 

b. două; 
d. patru. 

 
6.  Cuvântul subliniat în enunţul Am ajuns gâfâind în inima muntelui. are: 

a. sens propriu de bază; 
c. sens figurat; 

b. sens propriu secundar; 
d. atât sens propriu de bază, cât şi sens propriu 

secundar. 
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7.  Verbele din secvenţa — Eu sunt Calul Alb al munţilor, zise Duminică, şi lovi cu copita în 
piatra albastră. Bine aţi venit în casa noastră! sunt, în ordine, la timpurile: 
a. prezent, mai-mult-ca-perfect, perfect simplu, perfect compus; 
b. prezent, perfect simplu, perfect simplu şi perfect compus; 
c. perfect simplu, perfect simplu, perfect simplu şi perfect compus; 
d. imperfect, perfect simplu, perfect simplu şi perfect compus. 

 
8.  Verbele subliniate în secvenţa Muntele este o formă de relief pe suprafața pământului care se 

extinde deasupra terenului limitrof pe o suprafață limitată, fiind mai mare decât dealul, de 
obicei stâncoasă și depășind înălțimea de 800 de metri. au, în ordine, valoare de: 
a. verb auxiliar, verb predicativ, verb copulativ; 
b. verb copulativ, verb predicativ, verb predicativ; 
c. verb auxiliar, verb copuativ, verb predicativ; 
d. verb copulativ, verb copulativ, verb predicativ. 

 
9.  Cuvântul scoici conţine: 

a. 6 litere şi 6 sunete;     
c. 5 litere şi 6 sunete; 

b. 6 litere şi 5 sunete;     
d. 6 litere şi 7 sunete. 

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

a. frec-vent, oas-peţi, iu-ţea-lă, că-pri-oa-ră; 
c. frec-vent, oas-pe-ţi, i-u-ţea-lă, că-pri-oa-ră;

b. fre-cvent, o-as-peţi, iu-ţea-lă, că-pri-oa-ră; 
d. frec-vent, o-as-pe-ţi, iu-ţea-lă, căp-ri-oa-ră. 

 
11.  Numărul diftongilor care apar în secvenţa: Ce coamă minunată ai, şi am mângâiat piatra albă 

şi apoi botul umed şi piciorul din stâncă al calului botezat Duminică. este de: 
a. trei; b. patru;     c. cinci; d. șase. 

 
12.  Verbele din secvenţa: Ne ţineam amândoi de coamele lor de piatră când am simţit un tremur 

sub palme şi caii şi-au ridicat capul în văzduh, nechezând spre ţărmul plin de scoici şi perle, 
spre tufişurile şi pădurea de piatră ce se ghiceau în depărtare. sunt, în ordine, la diateza: 
a. reflexivă, activă, activă, pasivă, activă; 
c. reflexivă, activă, reflexivă, activă, reflexivă; 

b. activă, activă, pasivă, activă, reflexivă; 
d. reflexivă, activă, activă, activă, reflexivă. 

 
13.  Figura de stil care stă la baza ultimei replici din textul B este: 

a. enumeraţia; 
c. comparaţia; 

b. personificarea;     
d. epitetul. 

 
14.  În strofa a doua a textului C nu se utilizează următoarea figură de stil: 

a. epitetul;     
c. personificarea; 

b. comparaţia; 
d. inversiunea. 

 
15.  Modul de expunere utilizat în textul C este: 

a. naraţiunea;     
c. descrierea; 

b. dialogul; 
d. monologul. 

 
16.  În primul paragraf al textului B apar imagini artistice: 

a. vizuale şi auditive;     
c. auditive şi olfactive; 

b. vizuale şi olfactive; 
d. numai vizuale. 
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EXCELENȚĂ 
 
17.  Structura zile de-nceput, din textul C, sugerează: 

a. ideea că norii au avut un rol esenţial în formarea munţilor; 
b. admiraţia eului liric faţă de peisajul descris; 
c. ideea că primele forme de relief au fost munţii; 
d. atitudinea contemplativă a eului liric faţă de planul cosmic. 

 
18.  Textele A, B și C: 

a. prezintă informaţii despre munţi; 
b. includ numeroase figuri de stil referitoare la un peisaj montan; 
c. valorifică aspecte ale realităţii, pe care le transfigurează artistic; 
d. prezintă date precise cu privire la un aspect din realitate (textul A) şi urmăresc să 

sensibilizeze cititorul (textele B şi C). 
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