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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA I – 15 ianuarie 2016   

COMPER – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a VIII-a 
 
 
 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 

 
Citeşte cu atenție textele care urmează, apoi bifează în grilă răspunsul corect la întrebările 

propuse: 
 

A. Pasiunea istorică pentru lectură a stimulat consumul de carte şi a inspirat formarea marilor 
colecţii şi a bibliotecilor. Păstrătoare ale unor tezaure de cultură, bibliotecile pot deveni, ele însele, 
veritabile monumente de artă. 

O carte bună se simte bine într-o bibliotecă frumoasă! Cu toate că există un număr 
impresionant de biblioteci pe întreg mapamondul, doar câteva reuşesc să atragă prin frumuseţe şi 
fast pasionaţii de lectură. [...]  

După un incendiu devastator, cu câteva secole în urmă, Biblioteca Congresului din 
Washington a renăscut din cenuşă prin decizia lui Thomas Jefferson (1743-1826) de a vinde 6.000 
dintre volumele sale contra 23.900 de dolari. Situată în trei clădiri în Washington D.C., Biblioteca 
Naţională a Statelor Unite ale Americii este cea mai mare bibliotecă a lumii după numărul de 
rafturi şi deţine cel mai mare număr de cărţi. Azi, rafturile clădirii impunătoare găzduiesc 120 de 
milioane de opere, printre ele numărându-se 54 de milioane de manuscrise, 18 milioane de cărţi şi 
4,5 milioane de hărţi. Tot prin decizia unui om public, de data aceasta cu 3.000 de ani în urmă, 
faraonul Ramses al II-lea, se naşte prima bibliotecă despre care există menţiuni. Pasionat de 
numeroasele sale papirusuri, faraonul le denumeşte „remedii pentru suflet”. Mai aproape de 
timpurile noastre, enorma vilă construită între 1902 şi 1906 la New York de J.P. Morgan îi 
adăposteşte colecţiile de o viaţă. În două dintre săli, construite în stil renascentist, sunt adăpostite 
enluminuri, manuscrise din Evul Mediu şi Renaştere, pagini din opera lui Shakespeare, tot atâtea 
mărturii că magnatul economiei americane avea o mare intimitate cu ceea ce am numi cultura cu 
„C” mare.  

(Raluca Grintescu, Cele mai spectaculoase biblioteci din lume, text preluat de pe site-ul 
http://jurnalul.ro/special-jurnalul/cele-mai-spectaculoase-biblioteci-din-lume-137269.html)  

 
B. M-am ridicat de la masă cu umerii înţepeniţi şi cărţile au rămas în urma mea deschise. Nu 
fusesem în stare s-o duc la capăt pe niciuna, le începusem pe toate şi citisem din fiecare câte ceva, 
tot mai speriată de cât de puţine lucruri ştiam, scoţându-mi inutil note prea meticuloase. 
Coridoarele prin care treceam miroseau rece a tencuială, a praf şi a hârtie veche. În hol se 
opriseră doi bătrâni, sub un braţ cu mapele întredeschise şi, de îndoitura celuilalt, prins mânerul 
umbrelelor negre, identice. [...] Ţevile încolăcite pe pereţi erau încă stropite de varul rămas de la 
ultima zugrăveală. Uitându-mă la ferestrele întunecate şi rotunde ca nişte hublouri, mi s-a părut că 
sunt în pântecele unui vapor. Rătăceam pe pătratele reci şi cenuşii, ca aerul care intra de-afară, 
prin zgomotul surd de paşi ce se auzeau de peste tot. Nu-mi venea să cred că ajunsesem să citesc în 
biblioteca asta pe care uneori o pomenea unchiul Ion, de fiecare dată cu aceeaşi nostalgie şi 
religiozitate. Cei ce fumau se trăseseră în jurul unei mese negre şi mari, scrijelate, se cunoşteau 
probabil aproape toţi între ei, pentru că şuşoteau în grupuri mici, acolo, în întuneric. Adus de 
spate, alt bătrân cobora scara acum, ţinându-şi picioarele care-i tremurau uşor depărtate şi 
rezemându-şi mâna pe zid, cu grijă. [...] Timpul şi istoria trecuseră peste el şi-l lăsaseră acelaşi, 
numai mereu mai gârbovit, îndreptându-se în fiecare zi, cu mişcări tot mai automate, spre ziarele 
îngălbenite, spre cărţile fără număr din depozitele îngropate undeva, în subsoluri. 

(Gabriela Adameşteanu, Drumul egal al fiecărei zile) 
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C.  în bibliotecă atâtea semne atâtea tristeţi atâta glorie şi atâta neant 
în biblioteca mea cărţile cuminţi ca nişte fecioare de lut care ştiu mai mult 
decât ar vrea să mărturisească cărţile ca nişte întrupări ale unui anotimp nesupus 
cărţile înmugurind sensuri poleite de vreme înţelesuri de mult estompate 
cărţile cu viaţa lor secretă cu destinul lor arcuit tandru peste umerii mei 
cărţile cu reflexele palide ale trecerii cărţile povestind amurguri şi nemuriri 
povestind reproşuri şi iluzii gelozii şi labirinturi înspăimântate 
în bibliotecă atâtea întrebări şi atâtea mirări şi doar cărţile mereu închise 
mereu mute mereu reculese ar putea sa răspundă 
dacă ar vrea. 

     (Iulian Boldea, În bibliotecă) 
 
  

STANDARD 
 
1. După cum reiese din texul A, numărul de manuscrise din Biblioteca Naţională a Statelor Unite 

ale Americii este: 
a. 120 de milioane; b. 54 de milioane;  c. 18 milioane; d. 4,5 milioane.  

 
2.  Aşa cum rezultă din textul A, vila construită de J. P. Morgan la New York cuprinde: 

a. enluminuri; 
c. pagini din opera lui Shakespeare; 

b. manuscrise din Evul Mediu şi Renaştere; 
d. toate variantele date. 

 
3.  În textul B, ferestrelor le sunt asociate următoarele caracteristici: 

a. cenuşii şi reci; 
b. încă stropite de varul rămas de la ultima zugrăveală; 
c. întunecate şi rotunde; 
d. mari, scrijelate. 

 
4.   Sunt corect asociate structurile cu textele din care provin în următoarea variantă de răspuns: 

a. înţelesuri de mult estompate – textul B; 
b. cărţile fără număr – textul C; 
c. cea mai mare bibliotecă a lumii după numărul de rafturi – textul A; 
d. cărţile mereu închise – textul A. 

 
5.  Numărul grupurilor de sunete* din secvenţa: Coridoarele prin care treceam miroseau rece a 

tencuială, a praf şi a hârtie veche. este: 
*Vor fi numărate toate grupurile de sunete, chiar dacă se repetă. 
a. diftong: 2; hiat: 1; triftong: 1; 
c. diftong: 2; hiat: 2; triftong: 1; 

b. diftong: 3; hiat: 1; triftong: 1; 
d. diftong: 1; hiat: 1; triftong: 1. 

 
6.  Numărul cuvintelor cu hiat din primul vers al textului C este: 

a. patru; b. trei;  c. doi; d. unu.  
 
7.  Se dau următoarele cuvinte: decizie (1); treceam (2); celuilalt (3); închise (4). Numărul de 

sunete şi de litere al fiecăruia dintre cuvintele date este corect indicat în varianta de răspuns:  
a. 7 sunete şi 7 litere (1); 6 sunete, 7 litere (2); 9 sunete, 9 litere (3); 6 sunete şi 7 litere (4); 
b. 7 sunete şi 7 litere (1); 4 sunete, 4 litere (2); 9 sunete, 9 litere (3); 6 sunete şi 7 litere (4); 
c. 7 sunete şi 7 litere (1); 5 sunete, 4 litere (2); 9 sunete, 9 litere (3); 7 sunete şi 7 litere (4); 
d. 7 sunete şi 7 litere (1); 5 sunete, 4 litere (2); 8 sunete, 9 litere (3); 6 sunete şi 7 litere (4). 
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8.  Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria: 
a. pa-si-u-nea, bi-bli-o-te-că, hu-blo-uri, în-găl-be-ni-te, re-pro-şuri, re-fle-xe-le;  
b. pa-siu-nea, bi-blio-te-că, hu-blo-uri, în-găl-be-ni-te, re-pro-şuri, re-fle-xe-le; 
c. pa-siu-nea, bi-bli-o-te-că, hub-lo-uri, în-găl-be-ni-te, re-pro-şuri, re-fle-xe-le; 
d. pa-siu-nea, bi-bli-o-te-că, hu-blo-uri, în-găl-be-ni-te, re-pro-şuri, re-fle-xe-le. 

 
9.  Cuvântul subliniat în secvenţa: Cu toate că există un număr impresionant de biblioteci pe 

întreg mapamondul, doar câteva reuşesc să atragă prin frumuseţe şi fast pasionaţii de 
lectură. are altă valoare morfologică în varianta de răspuns: 
a. Vorbea pasionat despre toate experienţele de lectură. 
b. Un pasionat de sport nu va renunţa niciodată să urmărească transmisiunile în direct. 
c. Pasionatul de pictură a fost recompensat cu o expoziţie individuală. 
d. În urma sondajului aplicat de diriginte, nu a fost descoperit niciun pasionat de fotbal în clasa 

noastră. 
 
10.  Cuprinde numai cuvinte derivate seria: 

a.  istorică, impunătoare, înţepeniţi, veritabile; 
b.  păstrătoare, frumuseţe, îndoitură, zugrăveală; 
c.  numeroase, manuscrise, întunecate, încolăcite; 
d.  construite, renascentist, stropite, frumuseţe. 

 
11.  Se dă următoarea secvenţă din textul A: Pasiunea istorică pentru lectură a stimulat consumul 

de carte şi a inspirat formarea marilor colecţii şi a bibliotecilor. Păstrătoare ale unor tezaure 
de cultură, bibliotecile pot deveni, ele însele, veritabile monumente de artă. Numărul predicate-
lor este: 
a. cinci; b. patru;  c. trei; d. doi.  

 
12.  Apar numai raporturi sintactice de coordonare la nivelul frazei în varianta de răspuns: 

a.  Coridoarele prin care treceam miroseau rece a tencuială, a praf şi a hârtie veche. 
b.  M-am ridicat de la masă cu umerii înţepeniţi şi cărţile au rămas în urma mea deschise. 
c.  Rătăceam pe pătratele reci şi cenuşii, ca aerul care intra de-afară, prin zgomotul surd de paşi 

ce se auzeau de peste tot. 
d.  Cu toate că există un număr impresionant de biblioteci pe întreg mapamondul, doar câteva 

reuşesc să atragă prin frumuseţe şi fast pasionaţii de lectură. 
 
13.  Termenul regent al subordonatei predicative din fraza: Nu-mi venea să cred că ajunsesem să 

citesc în biblioteca asta pe care uneori o pomenea unchiul Ion, de fiecare dată cu aceeaşi 
nostalgie şi religiozitate. este: 
a. verbul impersonal a(-i) veni; 
c. verbul copulativ a ajunge; 

b. verbul personal a crede; 
d. verbul predicativ a pomeni. 

 
14.  Figurile de stil prin intermediul cărora sunt prezentate ferestrele, în textul B, sunt: 

a. epitetul, metafora; 
c. enumeraţia, epitetul; 

b. enumeraţia, comparaţia; 
d. epitetul, comparaţia. 

 

15.  În primele două versuri din textul C, apar următoarele figuri de stil: 
a.  enumeraţia, repetiţia, epitetul, comparaţia, metafora; 
b.  enumeraţia, repetiţia, personificarea, comparaţia, metafora; 
c.  enumeraţia, repetiţia, epitetul, comparaţia, personificarea; 
d.  enumeraţia, repetiţia, antiteza, comparaţia, metafora. 
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16.  În textul C, prin metafora: cărţile înmugurind sensuri poleite de vreme se sugerează: 
a.  perpetuarea unor sensuri, peste timp, prin intermediul cărţilor; 
b.  păstrarea înţelepciunii generaţiilor anterioare în cărţi; 
c.  noutatea sensurilor unei cărţi, descoperită la fiecare lectură; 
d.  vechimea cărţilor. 

 
EXCELENȚĂ 

 
17.  Ultimele trei versuri din textul C creează: 

a.  imaginea de ansamblu a unei biblioteci; 
b.  imagini artistice vizuale, referitoare la detaliile cărţilor dintr-o bibliotecă; 
c.  imagini artistice auditive, care sugerează legătura dintre cititor şi cărţi; 
d.  imagini artistice care sugerează rolul cărţilor în viaţa omului.  

 
18.  Următoarea afirmaţie este corectă: 

a.  Textele A, B şi C sunt literare şi prezintă aspecte ale unor biblioteci. 
b.  Textele B şi C sunt literare şi transmit sentimente de spaimă, asociate cu imaginea unor 

biblioteci.  
c.  În textul C, se sugerează legătura profundă dintre cititor şi cărţile dintr-o bibliotecă. 
d.  În textul A, se transmit sentimente de admiraţie pentru una dintre cele mai frumoase 

biblioteci din lume. 
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