FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA I – 15 ianuarie 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. Jocurile de cuvinte au rolul de a alunga plictiseala copilului, mai ales în călătorii lungi, de a-i
dezvolta abilităţile de vorbire, limbaj, dar şi de gândire. [...]
Valiza
Este vorba de o valiză imaginară superîncăpătoare, care se joacă în cel puţin două persoane.
Aşadar, dacă eşti cu cel mic pe drum şi vrei să îl stimulezi să gândească şi să-şi mai dezvolte
vocabularul, încercaţi „Valiza”.
Unul dintre voi spune în minte alfabetul, celălalt spune „stop”, iar cu litera la care s-a ajuns
se dă startul găsirii tuturor obiectelor care încep cu ea şi încap în valiză.
Este un joc interesant nu doar pentru că cel mic învaţă cuvinte noi, dar încearcă să găsească
obiecte pe seama mai multor criterii: să înceapă cu o anumită literă, să fie un obiect şi să aibă o
formă şi dimensiune adecvate astfel încât să încapă într-un astfel de accesoriu.
Fazan
Fazan este un alt joc al copilăriei extrem de cunoscut, care debutează în acelaşi mod ca Valiza
(prin enumerarea în gând a literelor alfabetului). Spre deosebire de Valiza, jocul presupune ca o
persoană să spună un cuvânt care începe cu o literă, iar cealaltă să continue cu găsirea altuia, dar
care să înceapă cu ultimele două litere ale anteriorului (de exemplu, I - IepuRE - REchiziTE TElevizor etc.).
Ideea jocului este aceea de a găsi cuvinte ale căror ultime două litere să fie o combinaţie de
consoane sau vocale cu care nu se mai pot forma alte cuvinte (exemplu - RestauraNT, AcadEA
etc.). În această situaţie, persoana care a fost „închisă” are F, de la Fazan. Jocul continuă până
când unul dintre participanţi este închis de 5 ori, număr asociat celor 5 litere ale cuvântului
FAZAN.
(Text preluat de pe www.copilul.ro)
B. Totul a pornit de la gândul acela. Dacă n-ar fi fost el poate nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar
chiar şi aşa, e bine, e foarte bine.
Rămas singur după ce părinţii plecaseră la muncă, Domnel se trezi din somn cu o îngrijorare
nelămurită. Nu ştia nici măcar de unde vine; din vis, din vreo amintire... Se ridică în capul oaselor,
îşi frecă ochii cu pumnii, pe urmă îngrijorarea se spulberă, el se mai miră puţin de ea şi se culcă
din nou. [...]
Maică-sa era şofer, iar taică-sau, învăţător. Munca lui taică-său şi-o închipuia (cu lămuririle
primite de la acesta, cu ce se mai ajutase el) astfel: literele din cărţi taică-său le aşeza în urechea
elevului. Pe urmă cu acest semn se petrecea ceva destul de complicat, pentru că se schimba în sunet
şi ieşea printre dinţi şi buze. (La început taică-său nu aşeza semnul direct în ureche, îl aşeza pe un
covor sau pe un preş îngust şi strălucitor, care-l ducea la urechea elevului. Asta pentru că lui
Domnel sunetele i se păreau albe şi argintii şi nu putea pricepe cum din nişte semne negre se naşte
ceva alb.)
Munca maică-si era mai simplă: lucra pe un microbuz şi transporta pâine la centrele din jur.
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Vasăzică ei se ocupă de lucruri care altfel nu s-ar putea întâmpla. N-ar avea cum. Ei stau la
mijlocul întâmplării şi văd şi începutul şi sfârşitul ei, şi au grijă ca un început să aibă tot sfârşitul
pe care l-a avut şi altădată, când a fost bine cum a fost.
(Nicolae Velea, Paznic la armonii)
C. Ce frumos ne jucăm
cu toate cuvintele
pe care le ştim!
Facem din ele grădină,
casă, chilim.
Şi ce multe cuvinte
am învăţat.
Toate ne lasă pe limbă
gust parfumat.
Dacă ştii să le-alegi
ca pe mărgele,
să le mângâi
şi să le-ncălzeşti,
poţi face cu ele poveşti,
iar dacă mireasma,
culoarea şi clinchetul
le ştii potrivi,
poţi face cu ele
chiar şi poezii-jucării.
(Daniela Crăsnaru, Poezii-jucării)
chilim = Covor (turcesc) cu două fețe; scoarță înflorată.

STANDARD
1.

Un aspect comun al jocurilor prezentate în textul A este:
a. modul în care se primesc pedepsele;
b. stabilirea unei litere iniţiale pentru crearea cuvintelor;
c. crearea de cuvinte noi de la ultimele două litere ale cuvântului spus de celălalt jucător;
d. indicarea unui cuvânt care să înceapă cu aceeaşi literă, de către fiecare jucător.

2.

Unul dintre scopurile jocurilor de cuvinte menţionate în textul A este:
a. să dezvolte abilităţile adultului de a folosi cuvinte;
b. să alunge plictiseala copilului;
c. să dezvolte capacitatea unui copil de a organiza bagaje;
d. să dezvolte comunicarea între adulţi.

3.

Domnel, personajul din textul B, crede că munca tatălui său constă în:
a. schimbarea literelor în sunete;
b. transformarea sunetelor în litere;
c. așezarea literelor din cărţi în urechea elevului;
d. transformarea sunetelor în culori.

4.

În textul C, o structură care sugerează rolul cuvintelor este:
a. Toate ne lasă pe limbă/ gust parfumat;
b. Dacă ştii să le-alegi;
c. Facem din ele grădină,/ casă, chilim;
d. iar dacă mireasma,/ culoarea şi clinchetul/ le ştii potrivi.
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5.

Se dă următoarea secvenţă din textul A: Spre deosebire de Valiza, jocul presupune ca o
persoană să spună un cuvânt care începe cu o literă, iar cealaltă să continue cu găsirea
altuia... Numărul diftongilor este:
Vor fi luați în calcul toți diftongii, chiar dacă se repetă.
a. unu;

b. doi;

c. trei;

d. patru.

6.

Numărul sunetelor şi numărul literelor din cuvintele încearcă (1) şi accesoriu (2) este corect
indicat în varianta de răspuns:
a. 8 litere, 7 sunete (1); 9 litere, 9 sunete (2);
b. 8 litere, 7 sunete (1); 9 litere, 8 sunete (2);
c. 8 litere, 8 sunete (1); 9 litere, 9 sunete (2);
d. 8 litere, 7 sunete (1); 8 litere, 9 sunete (2).

7.

Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria:
a. com-pli-cat, ast-fel, în-tâm-plă-rii, sfâr-şi-tul, în-gri-jo-ra-re;
b. com-pli-cat, ast-fel, în-tâmp-lă-rii, sfâr-şi-tul, în-gri-jo-ra-re;
c. co-mp-li-cat, ast-fel, în-tâm-plă-rii, sfâr-şi-tul, în-gri-jo-ra-re;
d. com-pli-cat, ast-fel, în-tâm-plă-rii, sfâr-şi-tul, îng-ri-jo-ra-re.

8.

Rădăcina următoarelor cuvinte derivate: închipuia (1), învățător (2) este corect indicată în
următoarea variantă de răspuns:
a. -chip- (1); -vățăt- (2);
b. -chipu- (1); învăță- (2);
c. -chip- (1); -văț- (2);
d. -chip- (1); învăț- (2).

9.

Cuvântul subliniat în secvenţa: el se mai miră puţin de ea are altă valoare morfologică în
varianta de răspuns:
a. A dat puţin pe toate cărţile, pentru că librăria avea o ofertă specială.
b. Rochia aceasta costă puţin.
c. Mănâncă puţin, de când îl ştiu.
d. A cerut încă puţin timp, înainte să predea lucrarea.

10. Apar numai cuvinte din familia lexicală a substantivului mireasmă în varianta de răspuns:
a. (a) înmiresma, neînmiresmat, (a) reînmiresma;
b. miresme, (a) reînmiresma, înmiresmare;
c. înmiresmare, parfumare, fragranţă;
d. (a) înmiresma, miresmelor, reînmiresmare.
11. Sinonimul potrivit pentru sensul din text al cuvântului subliniat în secvenţa: Dacă ştii să le-alegi/
ca pe mărgele,/ să le mângâi/ şi să le-ncălzeşti,/ poţi face cu ele poveşti apare în varianta de
răspuns:
a. a atinge;
b. a alinta;
c. a linişti;
d. a încuraja.
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12. Antonimul potrivit pentru sensul din text al cuvântului subliniat în secvenţa: Munca maică-si
era mai simplă: lucra pe un microbuz şi transporta pâine la centrele din jur. este:
a. complex;
b. vajnic;
c. vanitos;
d. complicat.
13. Figura de stil care apare în secvenţa: Ei stau la mijlocul întâmplării şi văd şi începutul şi
sfârşitul ei, şi au grijă ca un început să aibă tot sfârşitul pe care l-a avut şi altădată, când a
fost bine cum a fost. este:
a. repetiţia;
b. enumeraţia;
c. comparaţia;
d. personificarea.
14. Figura de stil care apare în primul vers din textul C este:
a. enumeraţia;
b. personificarea; c. comparaţia;
d. epitetul.
15. Versurile: Ce frumos ne jucăm/ cu toate cuvintele/ pe care le ştim!/ Facem din ele grădină,/
casă, chilim. sugerează:
a. jocul cu sensurile cuvintelor;
b. transformarea cuvintelor în obiecte;
c. numărul mare de cuvinte care pot fi folosite în crearea unei opere;
d. legătura dintre sensurile cuvintelor şi obiectele pe care acestea le denumesc.
16. Titlul textului C sugerează:
a. jocurile de cuvinte existente în orice poezie;
b. poezii în care se folosesc numai anumite tipuri de cuvinte;
c. creaţii care se adresează imaginaţiei copiilor;
d. creaţii care se adresează imaginaţiei adulţilor.
EXCELENŢĂ
17. Textele date au în comun:
a. prezentarea unor aspecte ale realităţii, transferate în ficţiune;
b. jocul cu sensurile cuvintelor;
c. transmiterea unor sentimente;
d. ilustrarea unor aspecte legate de sensurile cuvintelor.
18. Următoarea afirmaţie este corectă:
a. Textul A este un fragment dintr-o operă literară.
b. În textul B, apare, ca mod de expunere, naraţiunea.
c. În textul C, apare un narator.
d. Toate textele date sunt literare.
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