
 

 

TESTE DE INIȚIERE  

PENTRU CLASA a VII‐a 

 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

MATEMATICĂ 

 

 

 

 

 



     FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45 

 

1 

 

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA A VII-A 

Varianta 1 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute 

 

Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi notează, în grilă, răspunsul corect la întrebările 

date: 

 

A. La intrarea în Word, pe ecran apare o fereastră cu un document nou, vid. Editarea acestuia 

se poate face în mod uzual, iar în document va apărea tot ceea ce se scrie. 

În cele ce urmează, vom prezenta pe scurt operaţiile de bază care se pot executa asupra 

documentelor Word: crearea unui nou document, deschiderea unui document existent, salvarea şi 

închiderea documentului curent, modalităţile de tipărire a acestuia, precum şi de vizualizare a 

formei tipăribile. 

1) Deschiderea unui document nou într-un format uzual se poate face în orice moment folosind 

butonul New de pe bara de instrumente, dar dacă se doreşte deschiderea de documente de tipuri 

speciale, se va folosi opţiunea New a meniului File, care permite alegerea unui şablon predefinit 

(ca alegere implicită apare Blank Document, căruia îi corespunde fişierul şablon uzual 

normal.dot). 

Un şablon (template) este un cadru sau un „schelet” existent, pe care se poate construi mai 

simplu un document prin păstrarea informaţiilor, a stilurilor de scriere şi modului de aranjare a 

informaţiilor oferite de cadrul iniţial. Un şablon poate avea locuri rezervate în care să se introducă 

informaţii noi şi eventual să păstreze anumite informaţii iniţiale, ceea ce face crearea unor 

documente mult mai simplă. Dacă şablonul este protejat, nu se vor putea face direct modificări în 

el, ci va trebui salvat cu un alt nume şi deprotejat cu opţiunea  protect Document din meniul Tools 

(aceasta opţiune se activează după protejarea documentului cu Tools - Protect Document). 

(Operaţii de bază asupra documentelor Word, text preluat de pe http://euro.ubbcluj.ro) 

 

 

1. Fragmentul dat prezintă: 

a. date despre calculatoare; 

b. informaţii despre documente care se redactează şi se păstrează pe hârtie; 

c. operaţiile de bază care se pot executa asupra documentelor Word; 

d. informaţii despre un studiu referitor la computer. 

 

2. Conform informaţiilor prezentate în textul dat, la intrarea în Word: 

a. apare opţiunea New a meniului File; 

b. calculatorul afişează nişte cuvinte speciale; 

c. pe ecranul calculatorului apare o fereastră cu un document nou, vid; 

d. se afişează Blank Document. 
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3. Operaţiile de bază care se pot executa asupra documentelor Word sunt: 

a. crearea unui document, deschiderea unui document deja existent, salvarea şi închiderea 

documentului, vizualizarea formei tipăribile, tipărirea; 

b. crearea unui document, deschiderea unui document deja existent, salvarea şi închiderea 

documentului;  

c. salvarea, vizualizarea formei tipăribile, tipărirea; 

d. vizualizarea formei tipăribile, tipărirea. 

 

4. Un şablon este: 

a. o formă de salvare a documentelor;  

b. o posibilitate de modificare a documentelor;  

c. un cadru sau un „schelet” existent, pe care se poate construi mai simplu un document; 

d. un document nou. 

 

5. Cuvântul construi (pe care se poate construi mai simplu un document prin păstrarea infor-

maţiilor) din textul dat are sensul: 

a. elabora; 

b. fabrica; 

c. înălţa; 

d. zidi. 

 

6. Cuvântul tipăribil este derivat:  

a. de la cuvântul de bază a tipări, cu sufixul -bil; 

b. de la radicalul tipări- cu sufixul -bil; 

c. de la cuvântul de bază tip cu sufixul -ăribil; 

d. de la cuvântul de bază tipar cu sufixul -ibil.  

 

7. Cuvântul oferite din textul dat (modului de aranjare a informaţiilor oferite de cadrul iniţial)  

s-a format prin: 

a. compunere; 

b. conversiune; 

c. derivare; 

d. derivare şi conversiune. 

 

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

a. e-xis-tent, fi-şi-er, in-stru-men-te, ur-mea-ză; 

b. e-xi-stent, fi-şi-er, ins-tru-men-te, ur-mea-ză; 

c. e-xis-tent, fi-şi-er, ins-tru-men-te, ur-mea-ză;  

d. e-xis-tent, fi-şier, ins-tru-men-te, ur-mea-ză. 

 

9. Sunt împrumuturi noi toate cuvintele din seria:  

a. opţiune, predefinit, uzual, vid; 

b. noi, operaţiile, opţiune, prezenta; 

c. bară, deschidere, editare, scriere; 

d. document, intrare, protejare, salvat. 
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10. Omonimul cuvântului meniu din textul dat apare în enunţul: 

a. A accesat meniul principal al programului; 

b. A avut parte de un meniu special la restaurant; 

c. Foloseşte frecvent butonul Tools din meniul programului Word; 

d. Utilizarea frecventă a meniului principal din programul Word nu este recomandată. 

 

B. Eram efectiv blocată. Mă holbam la Documentul gol din Microsoft Word. Cred că eram în 

pană de imaginaţie. Când se întâmplă, îmi simt mintea exact ca pagina aceasta albă, albă, alb la 

infinit şi nimic altceva.  

Şi atunci am început să mă întreb cum e să fii o pagină, o suprafaţă limitată de un alb intens, 

care stă şi aşteaptă ca cineva să o umple? 

Fără să-mi dau seama, am tastat în grabă: 

Hei, Untitled, de ce nu ai nume până nu te numeşte altcineva? 

(Scrisul a apărut din senin pe ecran.) Hm, nimeni nu mi s-a mai adresat până acum... Era ca şi 

cum aş fi fost invizibil. Toţi mă tratează aşa. Mă folosesc ca pe o suprafaţă virtuală pe care pot  

să-şi dezlănţuie cine ştie ce talente artistice. Ferească-mă bunul Dumnezeu de oameni ca aceia 

care mă umplu de vorbe aiurea şi mă salvează în mii de copii cu nume diferite. Şi apropo de nume, 

ei nu pot să priceapă că, dacă eu mă numesc într-un fel, chiar nu îmi doresc circuitele să mă 

numesc altfel. Asta-i nebunie! 

Eu: Deci nu vă convine să fie scris... pe dumneavoastră? Atunci de ce mai existaţi? 

Untitled: Ei, aş! Ce obrăznicie! Auzi, de ce exist! Păi, tu, copile, de ce exişti? În fine, lăsând 

această lipsă de maniere la o parte, găsesc că tastatul inutil pe mutra mea este o dovadă a unei 

totale lipse de maniere. De fapt, cred că toţi oamenii ăştia sunt complet nemanieraţi. Eu nu sunt 

doar o biată foaie de hârtie. Eu... eu sunt virtual. Şi mi se pare absurd ca cineva să-şi expună ideile 

pe ceva alb făcut din miliarde de punctuleţe alăturate şi care se poate lungi la infinit (în fine, în 

funcţie de memoria calculatorului). 

Eu: Da, recunosc. Aveţi dreptate. Dar cred că nu vă daţi seama cât de mult înseamnă infinit. 

Este atât de palpitant să ştii că poţi să scrii orice, că ai la îndemână suficiente mijloace încât să 

poţi crea chiar şi o operă de artă. Despre asta ce mai credeţi? 

Untitled: Ei bine, e adevărat. Pot fi văzut şi ca o sursă a nesfârşitului şi, pentru că există 

nesfârşite variante de a combina cuvintele şi literele, poate să răsară orice din foaia aceasta goală. 

(Ana Ghenciulescu, Ceva alb care se poate lungi la infinit, Dilematix, nr. 355, 2010)   

 

11. În textul dat se prezintă: 

a. un dialog imaginar între un copil şi un document Word afişat pe ecranul calculatorului său; 

b. un fragment dintr-un dialog între un reporter şi un informatician; 

c. un interviu pe care un reporter îl ia unui creator de programe informatice; 

d. niciuna dintre variantele de mai sus. 

 

12. Structura Mă folosesc ca o suprafaţă virtuală pe care pot să-şi dezlănţuie cine ştie ce talente 

artistice. semnifică: 

a. respectul pentru cei care folosesc calculatorul; 

b. modul de utilizare a procesorului;  

c. indignarea pentru faptul că oricine poate folosi o suprafaţă virtuală în diverse scopuri; 

d. utilizarea suprafeţei virtuale a ecranului numai de cei talentaţi. 
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13. Documentul personificat în dialogul imaginar se consideră: 

a. un banal instrument;  

b. o modalitate de a dialoga cu oamenii; 

c. o sursă a nesfârşitului; 

d. un instrument de calcul matematic. 

  

14. Pentru copilul care poartă dialogul imaginar, un document necompletat înseamnă: 

a.  un document care nu a primit încă un nume; 

b. un document pe care se poate desena; 

c. posibilitatea de a scrie orice, de a crea chiar o operă de artă; 

d. un instrument de lucru.  

 

15. În structura Eu nu sunt doar o biată foaie de hârtie... apare, ca figură de stil: 

a. enumeraţia; 

b. epitetul; 

c. metafora; 

d. repetiţia. 

 

16. Se dau următoarele cuvinte: (1) emoţionant; (2) nervos; (3) dureros; (4) cutremurător. Dintre 

acestea, sunt sinonime potrivite pentru adverbul subliniat în secvenţa Este atât de palpitant să 

ştii că poţi să scrii orice: 

a. 1 şi 2; 

b. numai 1; 

c. 1 şi 3; 

d. 1, 2 şi 3. 

 

17. În structurile 1. eram în pană de imaginaţie.; 2. să fii o pagină; 3. să fie scris (Deci nu vă 

convine să fie scris... pe dumneavoastră?), verbul a fi are următoarele valori morfologice: 

a. auxiliar (1), copulativ (2), predicativ (3); 

b. predicativ (1), copulativ (2), auxiliar (3); 

c. copulativ (1), copulativ (2), auxiliar (3); 

d. predicativ (1), auxiliar (2), auxiliar (3). 

 

18. Omonimul cuvântului copii (mă salvează în mii de copii cu nume diferite) apare în varianta: 

a. A făcut mai multe copii înainte de a ajunge la şcoală.; 

b. Ei au primit copii ale exerciţiilor pentru a le lucra acasă.; 

c. În parc, se jucau copii.; 

d. Nu existau copii pentru documentele solicitate. 

 

19. Verbul la infinitiv din structura care se poate lungi la infinit are funcţia sintactică de: 

a. complement direct; 

b. complement circumstanţial de mod; 

c. complement indirect; 

d. subiect. 

 



     FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45 

 

5 

 

20. Forma de conjunctiv perfect a verbului din structura pentru că există nesfârşite variante  

este:  
a. ar exista; 

b. să existe; 

c. ar fi existat; 

d. să fi existat. 

 

C.  

ce să mai scrii  

când s-au terminat  

cuvintele desfăşoară 

un ecran de tăcere 

pe care într-o clipă  

vezi «viaţa ta toată» 

învăluie-te în el 

ghemuieşte-te 

într-un colţ 

(ai voie să tragi spada 

o singură dată şi 

nici atunci primul) 

aşteaptă. 

 (Romulus Bucur, ce să mai scrii) 

 

21. Verbul a avea din versul s-au terminat are valoare: 

a. copulativă; 

b. predicativă; 

c. de auxiliar; 

d. predicativă şi de auxiliar; 

 

22. Predicatele din versurile vezi «viaţa ta toată» / învăluie-te în el / ghemuieşte-te sunt, în 

ordine: 

a. vezi, învăluie-te, ghemuieşte; 

b. vezi viaţa, învăluie, ghemuieşte; 

c. vezi, învăluie-te, ghemuieşte-te; 

d. vezi viaţa, învăluie-te, ghemuieşte-te. 

 

23. Verbele care alcătuiesc predicatele din primele două versuri se află la: 

a. diateza activă, respectiv diateza reflexivă; 

b. diateza activă; 

c. diateza activă, respectiv diateza pasivă; 

d. diateza reflexivă. 

 

24. Verbul din ultimul vers al textului citat este la modul: 

a. indicativ; 

b. condiţional-optativ; 

c. imperativ; 

d. conjunctiv. 
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25. Substantivul ecran are, în textul citat: 

a. sens propriu de bază; 

b. sens propriu secundar; 

c. sens figurat; 

d. atât sens propriu, cât şi sens figurat. 

 

26. Poezia lui Romulus Bucur transmite un mesaj referitor la: 

a. imposibilitatea exprimării unor sentimente, trăiri, prin intermediul cuvintelor; 

b. trecerea timpului; 

c. mediul în care trăieşte omul; 

d. bucuria de a scrie versuri. 

 

27. Titlul poeziei face referire la: 

a. posibilitatea de a crea versuri; 

b. dezamăgirea creatorului, care nu mai poate exprima ceea ce simte; 

c. ceea ce ar trebui să exprime creatorul în versuri; 

d. posibilii receptori ai textului. 

 

28. Textul C transmite: 

a. direct sentimente de regret pentru neputinţa de a mai da un sens propriei creaţii; 

b. direct sentimente de linişte, de împăcare cu viaţa; 

c. indirect sentimente de regret pentru neputinţa de a mai da un sens propriei creaţii; 

d. indirect sentimente de regret, de melancolie faţă de cititor. 

 

29. Un aspect comun al textelor B şi C este: 

a. ideea de creaţie, care poate dobândi sensuri multiple; 

b. legătura dintre scriitor şi modul în care el creează; 

c. limbajul folosit; 

d. transmiterea unor aspecte din realitatea cotidiană. 

 

30. În textele A, B şi C apar, în ordine, următoarele cuvinte din câmpul lexical al substan-

tivului scris: 

a. stiluri, litere, cuvinte; 

b. citire, citit, necitit; 

c. scriitor, cărţi, cuvinte; 

d. cititor, cărţi, cuvinte. 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA A VII-A 

Varianta 2 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute 

 

Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi notează, în grilă, răspunsul corect la întrebările 

date: 

 

A. Am fost într-o vreme, pe când viaţa începuse să mi se pară atât de cenuşie încât nu mai 

merită să fie trăită, un maniac al jocurilor pe computer. Timp de un an de zile am avut nevoie de 

doza zilnică de virtualitate: îmi făceam toate treburile pe fugă, renunţasem la mâncare şi la somn şi 

îmi tremurau mâinile după tastatură şi mouse. Întârziam la cursuri, pentru că nu mă lăsam până nu 

rezolvam o situaţie dificilă de pe ecran, începusem să visez peisajele artificioase din jocuri şi să 

văd sincer (ca Rimbaud altădată) în troleu, în drum spre Universitate, „orci” verzi şi „dwarfi” 

portocalii în loc de trecătorii de pe stradă. Când îmi priveam mâinile aveam câteodată un moment 

de panică şi tresăream: unde naiba îmi dispăruse arbaleta
*
?  

Pe lângă multe alte efecte de adâncă alienare, jocurile de acţiuni şi strategie mi-au schimbat, în 

acea vreme nu tocmai îndepărtată şi nici cu desăvârşire încheiată, însăşi ideea despre om, despre 

trup, despre felul cum arată şi funcţionează bucata asta complicată de materie care ascultă – 

parţial – de voinţa noastră. Căci personajele din aceste jocuri, fie ele „humans”, „dwellings” sau 

„critters”, sunt, oricât de complex ar fi jocul, tot atât de diferite de fiinţele vii cum este gândirea 

computerului de cea omenească. Ele nu sunt mai rudimentare
*
 în reacţii decât organismele, ci sunt 

altfel. Deşi provin din freamătul imaginarului colectiv, din legendele şi din bestiariile medievale 

sau din „commando”-urile moderne, ele nu sunt totuşi fiinţe care urmează logica basmului, ci o 

alta, cu totul nouă.  

Corpul, în mai toate jocurile de strategie, de „beat’em up” sau de „adventure” este, în primul 

rând, cuantificat. Eroii cu care te identifici sunt, de fapt, un summum
*
 discontinuu de parametri. Nu 

e important cum arată ei - pozele îţi arată cavaleri şi cavaleriţe de toate rasele şi mutrele – ci 

scalele valorice din spatele lor. Ai de ales, de fapt, între abstracţiuni cu punctaje diferite la diferite 

aptitudini: forţă, inteligenţă, curaj, iniţiative… E ca şi când fiinţa umană ar veni pe lume cu un 

anume potenţial vital fix, ce se poate subîmpărţi în variabile. Dacă vrei să creşti inteligenţa eroului 

tău, trebuie să-i scazi forţa sau curajul cu acelaşi număr de puncte. 

(Mircea Cărtărescu, Pururi tânăr, înfăşurat în pixeli) 
*arbaletă, -e, s.f.-  armă folosită în evul mediu, care constă dintr-un arc montat pe un suport. 

*rudimentar, -e, adj. – primitiv, neevoluat 

*summum: gradul cel mai înalt, punct maxim, extremitate. 

   

1. Conform celor prezentate în textul dat, personajele din jocurile pe computer: 

a. sunt fiinţe care urmează logica basmului; 

b. sunt mai rudimentare în reacţii decât organismele; 

c. sunt diferite de fiinţele vii; 

d. sunt asemănătoare cu fiinţele vii. 
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2. Seria cuprinzând numai cuvinte care denumesc personaje din jocurile pe computer este: 

a. orci, dwarfi, adventure; 

b. adventure, beat’em up; 

c. orci, dwarfi; 

d. orci, beat’em up. 

 

3. Secvenţa care sugerează obsesia pentru jocurile pe computer este: 

a. un maniac al jocurilor pe computer; 

b. Ai de ales, de fapt, între abstracţiuni cu punctaje diferite la diferite aptitudini; 

c. E ca şi când fiinţa umană ar veni pe lume cu un anume potenţial vital fix, ce se poate subîmpărţi 

în variabile. 

d. Dacă vrei să creşti inteligenţa eroului tău, trebuie să-i scazi forţa sau curajul cu acelaşi număr 

de puncte. 

 

4. Structura jocurile de acţiuni şi strategie mi-au schimbat [...] însăşi ideea despre om, despre 

trup, despre felul cum arată şi funcţionează bucata asta complicată de materie care ascultă – 

parţial – de voinţa noastră.  semnifică: 

a. imposibilitatea jucătorului de a face distincţia între ceea ce reprezintă realitatea în care el trăieşte 

şi realitatea jocurilor pe calculator; 

b. o legătură între planul realităţii în care trăieşte personajul şi lumea jocurilor pe calculator; 

c. lipsa de legătură între planul realităţii şi cel al jocurilor pe calculator; 

d. asocierea pe care o face jucătorul între felul în care se defineşte personalitatea umană şi felul în 

care sunt concepuţi eroii jocurilor pe calculator. 

 

5. Se dau următoarele cuvinte: (1) să reducă; (2) să diminueze; (3) să scurteze; (4) să îngusteze. 

Dintre acestea, sunt sinonime potrivite pentru verbul subliniat în secvenţa Dacă vrei să creşti 

inteligenţa eroului tău, trebuie să-i scazi forţa sau curajul cu acelaşi număr de puncte. 

a. 1 şi 2; 

b. numai 1; 

c. 1 şi 3; 

d. 1, 2 şi 3. 

 

6. Varianta în care apare un omonim al substantivului doză (Timp de un an de zile am avut 

nevoie de doza zilnică de virtualitate) este: 

a. Şi-a cumpărat o doză cu suc. 

b. Medicul i-a administrat o doză din medicament mai devreme. 

c. Mama doză ingredientele pentru prăjitură. 

d. Sucurile erau în pachete de şase doze . 

 

7. În secvenţa jocurile de acţiuni şi strategie mi-au schimbat, în acea vreme nu tocmai îndepărtată 

şi nici cu desăvârşire încheiată cuvintele subliniate s-au format prin: 

a. conversiune, respectiv derivare; 

b. conversiune; 

c. derivare, respectiv conversiune; 

d. conversiune, respectiv compunere. 
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8. Secvenţa care conţine un verb  format prin derivare este: 

a. Întârziam la cursuri; 

b. Nu e important cum arată ei; 

c. Dacă vrei să creşti inteligenţa eroului tău; 

d. trebuie să-i scazi forţa. 

 

9. Cuvântul subliniat în secvenţa Când îmi priveam mâinile aveam câteodată un moment de 

panică şi tresăream s-a format prin: 

a. compunere prin subordonare; 

b. compunere prin alăturare; 

c. derivare; 

d. conversiune. 

 

10. Sunt împrumuturi noi toate cuvintele din seria: 

a. vreme, cenuşie, computer, a funcţiona; 

b. computer, a funcţiona, vital, variabil; 

c. joc, personaj, freamăt, a proveni; 

d. aptitudine, erou, viu, gândire. 

 

B. ...Eşti copil mic, de cinci-şase ani. Ştii să mănânci urât; să dormi solid; să plângi cu o mie 

de lacrimi; să râzi cu zece mii de zurgălăi – şi ştii, mai presus de toate, să te joci. Te joci cu orice: 

cu unghia degetului cel mic, de la mână sau picior, şi cu barba lui Dumnezeu. [...] Un copil cu o 

minge în mână e un copil cu sufletul în mână... Astfel, copilul e, pe rând, toate jucăriile lui: băţ de 

poarcă, minge de oină, zmeu, praştie, titirez, arşice, cerc, păpuşă, soldat de plumb, trompetă, 

darabană, cal de lemn, scrânciob... În clipa când jucăria pe care-o ţine-n mână nu mai e o formă a 

sufletului său, ci un simplu obiect de distracţie, nu mai e copil. Dar atunci e iarăşi, pe rând, tot ce 

citeşte, toţi eroii de poveste, care-l încântă, toate chipurile văzute la cinematograf şi teatru... Apoi 

vine dragostea, apoi începe viaţa. De acum înainte nu mai poate fi nimic altceva decât ce e, aşa 

cum e.  

(Ionel Teodoreanu, La Medeleni) 

 

11. În secvenţa Dar atunci e iarăşi, pe rând, tot ce citeşte, toţi eroii de poveste, care-l încântă, 

toate chipurile văzute la cinematograf şi teatru... apare, ca figură de stil: 

a. enumeraţia; 

b. epitetul; 

c. comparaţia; 

d. personificarea. 

 

12. Secvenţa În clipa când jucăria pe care-o ţine-n mână nu mai e o formă a sufletului său, ci un 

simplu obiect de distracţie, nu mai e copil sugerează: 

a. sfârşitul copilăriei; 

b. dorinţa copilului de a se juca; 

c. veselia copilului; 

d. dorinţa copilului de a se simţi mereu protejat. 
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13. Succesiunea unor etape din viaţa omului este redată în secvenţa: 

a. Te joci cu orice: cu unghia degetului cel mic, de la mână sau picior, şi cu barba lui Dumnezeu.; 

b. Apoi vine dragostea, apoi începe viaţa; 

c. Un copil cu o minge în mână e un copil cu sufletul în mână...; 

d. Ştii să mănânci urât; să dormi solid. 

 

14. Un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvântului subliniat (toţi eroii de poveste, 

care-l încântă ) este: 

a. farmecă; 

b. admiră; 

c. iubesc; 

d. amuză. 

 

15. Seria care conţine numai derivate cu sufixe diminutivale este: 

a. jucărie, soldăţoi, cerculeţ; 

b. căluţ, păpuşică, cerculeţ; 

c. povestioară, distracţie, jucărie; 

d. sufleţel, soldăţoi, căluţ. 

 

16. Cuvintele praştie, titirez, păpuşă, scrânciob: 

a. fac parte din aceeaşi familie lexicală; 

b. au sensuri apropiate şi forme diferite; 

c. sunt în relaţie de omonimie; 

d. fac parte din acelaşi câmp lexical. 

 

17. Cuvintele subliniate în secvenţa să dormi solid; să plângi cu o mie de lacrimi au: 

a. sens figurat, respectiv sens propriu de bază; 

b. sens propriu de bază, respectiv sens figurat; 

c. sens figurat; 

d. sens propriu. 

 

18. În secvenţa să râzi cu zece mii de zurgălăi – şi ştii, mai presus de toate, să te joci. există: 

a. trei verbe la diateza activă; 

b. trei verbe la diateza reflexivă; 

c. două verbe la diateza activă şi un verb la diateza reflexivă; 

d. un verb la diateza activă, un verb la diateza reflexivă şi un verb la diateza pasivă. 

 

19. În secvenţele: 1. Eşti copil mic, de cinci-şase ani; 2. Astfel, copilul e, pe rând, toate jucăriile 

lui, verbul a fi este: 

a. predicativ (1), copulativ (2); 

b. copulativ (1), predicativ (2); 

c. predicativ (1), predicativ (2); 

d. copulativ(1), copulativ (2). 
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20. O propoziţie simplă este: 

a. Eşti copil mic, de cinci-şase ani.; 

b. să mănânci urât; 

c. ştii; 

d. care-l încântă. 

 

C.  

Noaptea cineva umblă cu hainele mele 

Şi mi le poartă. 

Dimineaţa observ pe pantofi noroi proaspăt, 

Cine-o fi semănând la umblet cu mine? 

 

De la o vreme a început 

Să-mi îmbrace şi gândurile, 

Când mă trezesc nu le mai găsesc niciodată 

Unde le-am pus. 

 

Sunt uzate, obosite, cu cearcăne 

În jurul ochilor. 

Se cunoaşte că cineva a gândit cu ele 

Toată noaptea. 

 

Cine s-o fi potrivind la suflet  

Cu mine? 

   (Marin Sorescu, Dedublare) 

 

21. Verbele din versul Se cunoaşte că cineva a gândit cu ele sunt la diateza: 

a. pasivă, reflexivă; 

b. activă, reflexivă; 

c. activă, pasivă; 

d. reflexivă, activă; 

 

22. Predicatele din strofa a doua sunt, în ordine: 

a. a început, să-mi îmbrace, trezesc, nu mai găsesc, am pus; 

b. a început, să îmbrace, mă trezesc, nu găsesc, am pus; 

c. a început, să îmbrace, trezesc, nu mai găsesc, am pus; 

d. a început, să-mi îmbrace, mă trezesc, nu găsesc, am pus. 

 

23. Verbul a purta din textul dat (Noaptea cineva umblă cu hainele mele/ şi mi le poartă.) are: 

a. sens propriu de bază; 

b. sens propriu secundar; 

c. sens figurat; 

d. atât sens propriu, cât şi sens figurat. 
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24. Cuvântul subliniat în versul: Când mă trezesc nu le mai găsesc niciodată s-a format prin: 

a. derivare; 

b. compunere prin subordonare; 

c. compunere prin alăturare; 

d. conversiune. 

 

25. În primul vers al poeziei date există: 

a. un cuvânt format prin derivare, un cuvânt format prin compunere şi un cuvânt format prin 

conversiune; 

b. două cuvinte formate prin conversiune şi un cuvânt format prin compunere; 

c. un cuvânt format prin derivare, un cuvânt format prin compunere şi un cuvânt format prin 

conversiune; 

d. două cuvinte formate prin derivare şi un cuvânt format prin conversiune. 

 

26. Două figuri de stil care apar în textul dat sunt: 

a. enumeraţia şi repetiţia; 

b. enumeraţia şi metafora; 

c. epitetul şi repetiţia; 

d. comparaţia şi repetiţia. 

 

27. Poezia lui Marin Sorescu transmite un mesaj referitor la: 

a. încercarea omului de explora şi de a înţelege propriul universul interior; 

b. dorinţa de a afla cine seamănă cu acela care se confesează în text; 

c. imposibilitatea ieşirii din sine prin vis; 

d. încercarea de a cunoaşte lumea exterioară. 

 

28. Titlul poeziei face referire la: 

a. proiectarea unei umbre în spaţiul creatorului; 

b. capacitatea creatorului de a-şi explora propriile trăiri; 

c. relaţia strânsă dintre două fiinţe; 

d. identitatea dintre două fiinţe umane. 

 

29. În poezia lui Marin Sorescu se exprimă: 

a. direct sentimente de nelinişte în legătură cu propria personalitate; 

b. direct sentimente de linişte, de împăcare cu sine; 

c. indirect sentimente de regret pentru neputinţa de a înţelege ce se întâmplă; 

d. indirect sentimente de melancolie pentru propriul destin. 

 

30. Următoarea afirmaţie este corectă: 

a. Textele A, B şi C sunt scrise în scopul transmiterii unor informaţii despre personalitatea umană. 

b. Textele B şi C urmăresc sensibilizarea cititorului. 

c. Textul A prezintă informaţii despre jocurile pe computer. 

d. Textul C urmăreşte să îl convingă pe cititor. 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA A VII-A 

Varianta 3 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute 

 

Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi notează, în grilă, răspunsul corect la întrebările 

date: 

 

A. Arta de a picta copiii depinde de abilitatea de a surprinde caracterul familiar, sponta-

neitatea inconştientă şi inocenţa care de multe ori îi diferenţiază pe copii de adulţi. În timp ce 

adulţii pot aborda şi menţine o poză, pentru copii este nefiresc să stea nemişcaţi, iar celebrele 

portrete de copii reflectă din plin acest fapt. Deseori, asemenea capodoperei lui Sargent, Garoafă, 

crin, crin, trandafir, copiii au într-adevăr o anumită poză, iar îndemânarea pictorului trebuie să se 

concentreze asupra alegerii gesturilor şi a activităţilor aparent naturale, dar şi pe prezentarea 

acestora într-un mod care să pară spontan şi neplanificat. Mai mult decât spontaneitatea în sine, 

iluzia de spontaneitate este cea care conferă famecul tablourilor reprezentând copii. [...] 

Sargent a experimentat cu o varietate de compoziţii înainte de a se decide asupra acestei 

versiuni. În ciuda faptului că a fost inspirat de doi copii, tabloul a avut iniţial un singur personaj 

întruchipat de Kate Millet, fetiţa de cinci ani a lui Frank şi Lily Millet, gazdele lui Sargent. Kate a 

fost înlocuită de Polly şi Dorothy Barnard, care erau mai mari şi al căror păr deschis la culoare 

reflecta strălucirea lămpilor – Kate, care avea părul brunet, pozase purtând o perucă blondă. 

(Imagini ale copiilor, în colecţia Art gallery, nr. 52, 2009) 

 

1. Fragmentul citat prezintă: 

a. modul în care a procedat pictorul Sargent când a creat un tablou în care apăreau copii; 

b. întreaga activitate a unui pictor; 

c. mai multe tablouri ale unui pictor; 

d. sfaturi generale pentru pictorii care intenţionează să portretizeze copii. 

 

2. Conform informaţiilor prezentate în textul dat, copiii sunt greu de reprezentat în tablouri 

deoarece: 

a. abordează şi menţin uşor o poziţie în care să fie reprezentaţi în tablouri; 

b. desfăşoară activităţi care nu sunt spontane; 

c. pentru ei este nefiresc să stea nemişcaţi; 

d. spontaneitatea şi inocenţa lor sunt prea puţin interesante pentru un pictor. 

 

3. Un pictor care intenţionează să portretizeze copii trebuie să aibă capacitatea: 

a. de a realiza tablouri de dimensiuni mari; 

b. de a combina culorile într-un mod interesant şi atractiv;  

c. de a convinge copiii să stea nemişcaţi; 

d. de a surprinde caracterul familiar, spontaneitatea şi inocenţa care îi diferenţiază pe copii de 

adulţi. 
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4. În tabloul intitulat Garoafă, crin, crin, trandafir, Sargent a reprezentat: 

a. un copil, Kate Millet;  

b. un copil – Kate Millet – şi pe părinţi – Frank şi Lily Millet;  

c. doi copii – Polly şi Dorothy Barnard; 

d. doi copii cu părul brunet. 

 

5. Cuvântul familiar (depinde de abilitatea de a surprinde caracterul familiar) din textul dat are 

sensul: 

a. anormal; 

b. obişnuit; 

c. prietenos; 

d. familial. 

 

6. Cuvântul nemişcaţi este derivat:  

a. de la cuvântul de bază a mişca, cu prefixul ne- şi sufixul -aţi; 

b. de la radicalul mişcat- cu prefixul ne-; 

c. de la cuvântul de bază mişcat cu prefixul ne-; 

d. de la cuvântul de bază a mişca cu prefixul ne- şi sufixul -at;  

 

7. Seria care conţine numai cuvinte cu diftongi în seria: 

a. adulţii, copii, îi, trebuie,; 

b. alegerii, copii, diferenţiază, inconştienţă; 

c. asemenea, deseori, strălucirea, varietate; 

d. compoziţii, îndemânarea, spontaneitate, varietate. 

 

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

a. ab-i-li-ta-tea, car-ac-te-rul, ex-pe-ri-men-tat, spon-ta-ne-i-ta-te; 

b. ab-i-li-ta-tea, ca-ra-cte-rul, ex-pe-ri-men-tat, spon-ta-ne-i-ta-te; 

c. a-bi-li-ta-tea, ca-rac-te-rul, e-xpe-ri-men-tat, spon-ta-ne-i-ta-te;  

d. a-bi-li-ta-tea, ca-rac-te-rul, ex-pe-ri-men-tat, spon-ta-ne-i-ta-te. 

 

9. Sunt împrumuturi noi toate cuvintele din seria:  

a. abilitate, experimenta, inocenţă, spontaneitate; 

b. abilitate, artă, depinde, înainte; 

c. abilitate, blondă, compoziţie, decide; 

d. copii, depinde, surprinde, varietate. 

 

10. Omonimul cuvântului poză  din textul dat apare în enunţul: 

a. A adoptat o poză nefirească înainte de a i se face portretul. 

b. A primit o poză de la rude. 

c. Îi face o poză fetiţei. 

d. El o poză de aproape. 

 

B. Panoul pictat de Ann acoperea aproape în întregime peretele din fund al pavilionului. 

Fusese lucrat de-a dreptul pe zid, pe tencuiala udă, lucru pe care, după câte ştia Paul, ea nu-l mai 

încercase niciodată până atunci. Erau două peisaje, un peisaj de sonde şi un peisaj de câmp, 

despărţite de o apă ce curgea la mijloc, ca o linie de hotar. 
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— A avut noroc, îi spunea lui Paul pictorul pe care-l găsise la pavilion şi care-l conducea prin 
expoziţie. A avut mare noroc. Să pictezi o apă în frescă e curată nebunie. Şi uite că ei i-a reuşit. 
Vezi ce adâncime are, ce claritate! 

Într-adevăr, totul era în lucrarea lui Ann mai sigur, mai decis decât în maniera ei obişnuită. 
Câteva detalii de peisaj, nişte flori de câmp, un grup minuscul de vite, în depărtare, aminteau încă 
desenul ei mărunt ca un joc glumeţ de peniţă, dar liniile mari ale panoului, sondele negre, ţărăncile 
din primul plan erau pictate robust, cu o linişte potolită. Culorile lui Ann, care în tablourile ei 
aveau ceva violent metalic, se stingeau pe zid şi, fără să devină palide, erau calme. 

(Mihail Sebastian, Accidentul) 

 

11. Naratorul din textul dat : 

a. nu participă la acţiune; 
b. este personaj; 
c. este Ann; 
d. este Paul. 
 

12. În structura Erau două peisaje, un peisaj de sonde şi un peisaj de câmp, despărţite de o apă ce 

curgea la mijloc, ca o linie de hotar.  apar, ca figuri de stil: 

a. enumeraţia şi metafora; 
b. inversiunea şi enumeraţia; 
c. enumeraţia şi comparaţia; 
d. inversiunea şi comparaţia. 
 

13. Structura Într-adevăr, totul era în lucrarea lui Ann mai sigur, mai decis decât în maniera ei 

obişnuită. semnifică: 

a. păstrarea aceluiaşi stil de a picta de către personajul Ann; 
b. modificarea stilului de a picta al lui Ann; 
c. asocierea stilului de a picta al lui Ann cu un stil de exprimare orală; 
d. noutatea unui stil de a picta. 

 

14. Un element de îndrăzneală în lucrarea realizată de Ann este: 

a. peisajul cu flori de câmp; 
b. sondele negre; 
c. reprezentarea apei în frescă; 
d. grupul minuscul de vite în depărtare. 

 

15. Pictorul care îl conduce pe Paul prin pavilion exprimă, în legătură cu lucrarea lui Ann, 

sentimente de: 
a. bucurie; 
b. admiraţie; 
c. invidie; 
d. dispreţ. 

 

16. Antonimul potrivit pentru sensul din text al cuvântului nebunie (Să pictezi o apă în frescă e 

curată nebunie.) este: 

a. raţiune; 
b. chibzuială; 
c. îndrăzneală; 
d. necugetare. 
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17. Cuvintele subliniate în secvenţele 1. Fusese lucrat de-a dreptul pe zid, pe tencuiala udă; 2. 

Culorile lui Ann, care în tablourile ei aveau ceva violent metalic, se stingeau pe zid şi, fără să 

devină palide, erau calme. au: 

a. sens propriu de bază, respectiv sens propriu secundar; 

b. sens propriu de bază, respectiv sens figurat; 

c. sens propriu secundar, respectiv sens figurat; 

d. sens figurat.. 

 

18. În structura: Culorile lui Ann, care în tablourile ei aveau ceva violent metalic, se stingeau pe 

zid şi, fără să devină palide, erau calme. apar: 

a. două verbe predicative şi două verbe copulative; 

b. două verbe predicative, un verb copulativ şi un verb auxiliar; 

c. un verb predicativ, un verb copulativ şi două verbe auxiliare; 

d. trei verbe predicative şi un verb copulativ. 

 

19. Verbul din structura Fusese lucrat de-a dreptul pe zid este: 

a. de conjugarea a IV-a, diateza activă; 

b. de conjugarea I, diateza activă; 

c. de conjugarea I, diateza pasivă; 

d. de conjugarea a IV-a, diateza pasivă. 

  

20. Verbul din propoziţia ea nu-l mai încercase niciodată până atunci este:  

a. predicativ, de conjugarea a III-a, la modul indicativ, timp perfect simplu; 

b. predicativ, de conjugarea I, la modul indicativ, timp perfect simplu; 

c. predicativ, de conjugarea a III-a, la modul indicativ, timp mai-mult-ca-perfect; 

d. predicativ, de conjugarea I, la modul indicativ, timp mai-mult-ca-perfect. 

 

C.  

Ca o frunză de platan smulsă de vânt, 

pleoapă căzând peste cuvânt, 

strivind ochiul şi curgându-l 

odată cu gândul,  

Ca un vultur zburând pe spate cu 

 ghearele-n sus 

ca un vultur zburând pe spate cu  

ghearele-n sus 

cel care are pamânt – cerul  

şi lacrime – stelele,  

Ca un crivăţ ce-şi roteşte torsul 

ce-ţi alungă din nară mirosul 

întocmai ca un delfin azvârlit pe ţărmuri 

cum lăuntrul din daltă în mărmuri, – 

Astfel stau şi nu merg,  

fumeg 

şi ard, şi 

nu fumeg. 

  (Nichita Stănescu, Autoportret) 
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21. În primele patru versuri apar: 

a. două verbe la gerunziu, la diateza activă; 

b. un verb la gerunziu şi două verbe la participiu; 

c. trei verbe la gerunziu şi un verb la participiu; 

d. patru verbe la gerunziu; 

 

22. În ultimele patru versuri apar: 

a. cinci predicate verbale; 

b. patru predicate verbale şi unul nominal; 

c. două predicate verbale şi două nominale; 

d. patru predicate verbale. 

 

23. Verbele a fumega şi a arde din textul dat au: 

a. sens propriu de bază, respectiv sens figurat; 

b. sens propriu secundar; 

c. sens figurat; 

d. sens figurat, respectiv sens propriu de bază. 

 

24. Cuvântul subliniat în versul: Astfel stau şi nu merg  s-a format prin: 

a. derivare; 

b. compunere prin subordonare; 

c. compunere prin alăturare; 

d. conversiune. 

 

25. Verbele din enumeraţia Astfel stau şi nu merg, / fumeg / şi ard, şi / nu fumeg sugerează:  

a. o redefinire continuă a imaginii propriei personalităţi; 

b. tehnica de realizare grafică a unui autoportret; 

c. arderea unui foc înainte de stingere; 

d. imposibilitatea recunoaşterii propriului eu. 

 

26. Poezia lui Nichita Stănescu transmite un mesaj referitor la: 

a. asemănarea omului cu elementele naturii; 

b. încercarea creatorului de a-şi defini propria personalitate în raport cu elemente universale; 

c. posibilitatea evadării într-un alt univers; 

d. încercarea de a cunoaşte lumea exterioară. 

 

27. Titlul poeziei face referire la: 

a. viziunea creatorului asupra lumii; 

b. apropierea creatorului de un univers neobişnuit; 

c. o anumită modalitate de înţelegere şi de reprezentare a propriului eu; 

d. identitatea dintre fiinţa umană şi mediul în care aceasta trăieşte. 

 

28. În poezia lui Nichita Stănescu se exprimă: 

a. direct stări sufleteşti şi sentimente; 

b. direct acţiuni la care participă creatorul; 

c. indirect sentimente de regret pentru propria neputinţă de a deveni altceva; 

d. indirect acţiuni la care participă creatorul. 
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29. În textele A şi B apar, în ordine, următoarele cuvinte din câmpul lexical al creaţiei 

plastice: 

a. artă, portret, compoziţie, manieră, peisaj, desen; 

b. artă, abilitate, inocenţă, panou, pavilion, robust; 

c. varietate, spontan, pozase, noroc, frescă, adâncime; 

d. familiar, strălucirea, pozase, pavilion, frescă, peisaj. 

 

30. Afirmaţia corectă apare în varianta: 

a. Textele A şi B se referă la tehnica autoportretului. 

b. Textul C propune o viziune originală asupra propriului eu. 

c. În textele A, B şi C apar numeroase figuri de stil. 

d. În textele B şi C apar numeroase metafore. 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA A VII-A 

Varianta 4 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute 

 

Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi notează, în grilă, răspunsul corect la întrebările 

date: 

 

A. Sunt multe modalităţi de a comunica, de la gesturi cu mâinile şi expresii faciale până la 

dispozitivele de comunicare electronice sofisticate, cum ar fi telefoanele mobile. Limba vorbită este 

cea mai comună formă de comunicare, pe când dezvoltarea scrisului a permis oamenilor să noteze 

ideile şi cuvintele rostite şi să le transmită altora.  

O mare parte din primele forme de comunicaţie se desfăşurau direct între oameni aflaţi în 

acelaşi loc. Pe măsură ce transportul s-a îmbunătăţit, iar oamenii au explorat noi teritorii, s-a 

manifestat necesitatea creării unor dispozitive de comunicare la distanţă. Telecomunicaţiile sunt 

mijloacele care permit comunicarea pe distanţe mari. Primul dispozitiv de telecomunicaţii 

important a fost telegraful, folosit pentru prima dată în Europa şi în Statele Unite. Acesta a fost 

urmat de telefon, radio şi televiziune. Televiziunea a avut un impact profund asupra viziunii despre 

lume a multor oameni; în prezent există peste două miliarde de televizoare în lume. Audienţele 

televiziunilor, când au loc evenimente internaţionale majore, cum ar fi conflictele şi evenimentele 

sportive, se măsoară în sute de milioane de telespectatori. În ultimii 20 de ani s-au dezvoltat 

serviciile de telefonie mobilă. 

(Geografia. Enciclopedia pentru înteaga familie)   

 

1. Fragmentul citat prezintă: 

a. două modalităţi de comunicare frecvent folosite de oameni; 

b. informaţii referitoare la modalităţile de a comunica; 

c. felul în care pot comunica oamenii folosind semnele; 

d. primele forme de comunicaţie. 

 

2. Cea mai obişnuită formă de comunicare este:  

a. folosirea gesturilor şi a expresiilor faciale; 

b. limba vorbită; 

c. radioul; 

d. televiziunea. 

 

3. Audienţa televiziunilor creşte când: 

a. oamenii nu folosesc telefonia mobilă pentru a comunica; 

b. creşte numărul de televizoare;  

c. au loc evenimente internaţionale majore, cum ar fi conflictele şi evenimentele sportive; 

d. oamenii nu ascultă radioul. 
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4. Primul dispozitiv de telecomunicaţii a fost: 

a. telefonul;  

b. televiziunea;  

c. telegraful; 

d. radioul. 

 

5. Următoarea afirmaţie nu este corectă:: 

a. În ultimii 20 de ani s-au dezvoltat serviciile de telefonie mobilă; 

b. Telecomunicaţiile sunt mijloacele care permit comunicarea pe distanţe mici; 

c. În prezent există peste două miliarde de televizoare în lume; 

d. Telegraful a fost folosit pentru prima data în Europa şi în Statele Unite. 

 

6. Cuvântul Statele Unite  s-a format prin:  

a. derivare; 

b. compunere prin alăturare; 

c. compunere prin abreviere; 

d. compunere prin subordonare. 

 

7. Apar numai cuvinte cu hiat în seria: 

a. faciale, ideile, comunicaţie, creării; 

b. faciale, ideile, mâinile, expresii; 

c. ideile, mâinile, desfăşurau, teritorii; 

d. mâinile, desfăşurau, teritorii, internaţionale. 

 

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

a. e-lec-tro-ni-ce, so-fis-ti-ca-te, ex-plo-rat, te-le-vi-zi-u-nea; 

b. e-lec-tro-ni-ce, so-fist-i-ca-te, ex-plo-rat, te-le-vi-ziu-nea; 

c. elec-tro-ni-ce, so-fis-ti-ca-te, exp-lo-rat, te-le-vi-ziu-nea;  

d. e-lec-tro-ni-ce, so-fis-ti-ca-te, exp-lo-rat, te-le-vi-ziu-nea. 

 

9. Cuvintele comunicaţie, electronice, telegraf, viziune fac parte din:  

a. vocabularul fundamental; 

b. fondul principal lexical; 

c. masa vocabularului; 

d. atât din fondul principal lexical, cât şi din masa vocabularului. 

 

10. Cuvintele comunicare şi comunicaţie se află în relaţie de: 

a. sinonimie; 

b. antonimie; 

c. omonimie; 

d. paronimie. 

 

B. Posturile de televiziune începuseră să transmită ştiri de ultimă oră despre trenul de vacanţă 

care generase o situaţie, după cum subliniaseră reporterii principalelor canale de ştiri, ce 

ameninţa siguranţa circulaţiei feroviare de pe Valea Prahovei, reprezentând, în viziunea avizată a 

unui zelos reporter, un adevărat atentat la ordinea prestabilită a lumii, În faţa biroului de mişcare 

al gării Braşov, şeful staţiei împreună cu subalternii săi se străduiau să explice pentru televiziune şi 
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pentru presă situaţia fără precedent creată de acceleratul special de vacanţă care nu respectase 

graficul normal al orarului de drum, Pe timpul verii e destul de complicat, explică şeful de staţie, 

dând primul interviu al serii, precum şi primul interviu din viaţa lui, E vorba de trenurile speciale 

pentru vacanţă şi de coordonarea acestora cu parcursul orar de peste an! Vă daţi seama, totul se 

datorează datorită trenurilor speciale, ca acesta! şeful staţiei priveşte, pierzându-şi dintr-o dată 

cuvintele, înspre braţul păros al cameramanului care sprijină aparatul de filmat pe umărul drept, 

Acceleratul n-a oprit la semnal în gara Braşov, răspunde unei întrebări a reporterului, depăşind 

rapidul de Bucureşti care trebuia să plece primul, De aceea am reţinut rapidul în gară, pentru 

siguranţa circulaţiei! 

(Florina Ilis, Cruciada copiilor) 

  

11. Naratorul din textul dat: 

a. nu participă la acţiune; 

b. este personaj; 

c. este autorul; 

d. este şeful de staţie. 

 

12. În text, se face referire la: 

a. situaţia specială a circulaţiei feroviare de pe Valea Prahovei; 

b. un tren de vacanţă care nu respectă graficul normal al orarului de drum; 

c. intervenţia televiziunii pentru rezolvarea unei probleme de circulaţie feroviară; 

d. coordonarea informaţiilor despre trenurile de vacanţă şi mersul trenurilor. 

 

13. Întâmplarea relatată în text se desfăşoară în anotimpul: 

a. iarna; 

b. primăvara; 

c. vara; 

d. toamna. 

 

14. Şeful de staţie oferă explicaţii, în primul său interviu, despre: 

a. circulaţia feroviară pe Valea Prahovei; 

b. acceleratul care nu a oprit în gara Braşov; 

c. trenurile care circulă prin gara Braşov; 

d. orarul trenurilor care circulă pe Valea Prahovei. 

 

15. O trăsătură de caracter a şefului de staţie care se deduce din textul dat este: 

a. agitaţia; 

b. dezinteresul; 

c. aroganţa; 

d. nepăsarea.   

 

16. Punctuaţia utilizată în text are rolul de a sugera: 

a. trecerea rapidă de la o acţiune la alta; 

b. incoerenţa şefului de gară; 

c. rapiditatea cu care adresează reporterul întrebări; 

d. o atmosferă liniştită. 
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17. Apare o greşeală de exprimare în următoarea secvenţă din textul dat: 

a. De aceea an reţinut rapidul în gară, pentru siguranţa circulaţiei; 

b. acceleratul special de vacanţă; 

c. coordonarea acestora cu parcursul orar de peste an; 

d. totul se datorează datorită trenurilor speciale, ca acesta! 

 

18. În structura: Posturile de televiziune începuseră să transmită ştiri de ultimă oră despre trenul 

de vacanţă care generase o situaţie, după cum subliniaseră reporterii principalelor canale de ştiri, 

ce ameninţa siguranţa circulaţiei feroviare de pe Valea Prahovei, reprezentând... apar: 

a. cinci verbe predicative şi un verb nepredicativ; 

b. şase verbe predicative şi un verb nepredicativ; 

c. şase verbe predicative; 

d. patru verbe predicative şi două verbe nepredicative. 

 

19. Verbul din structura şeful staţiei împreună cu subalternii săi se străduiau este: 

a. de conjugarea a IV-a, diateza activă; 

b. de conjugarea a III-a, diateza reflexivă; 

c. de conjugarea I, diateza activă; 

d. de conjugarea a IV-a, diateza reflexivă. 

  

20. Verbul din propoziţia care nu respectase graficul normal al orarului de drum este:  

a. predicativ, de conjugarea a III-a, mod indicativ, timp perfect simplu; 

b. predicativ, de conjugarea I, mod indicativ, timp perfect simplu; 

c. predicativ, de conjugarea a III-a, mod indicativ, timp mai-mult-ca-perfect; 

d. predicativ, de conjugarea I, mod indicativ, timp mai-mult-ca-perfect. 

 

C.  

Pe urmă ne vedeam din ce în ce mai des 

Eu stăteam la o margine-a orei, 

tu – la cealaltă, 

ca două toarte de amforă. 

Numai cuvintele zburau între noi,  

înainte şi înapoi. 

Vârtejul lor putea fi aproape zărit, 

şi deodată,  

îmi lăsam un genunchi, 

iar cotul mi-l înfigeam în pământ,  

numai ca să privesc iarba-nclinată 

de căderea vreunui cuvânt, 

ca pe sub laba unui leu alergând. 

Cuvintele se roteau, se roteau între noi, 

înainte şi înapoi, 

şi cu cât le iubeam mai mult, cu atât 

repetau, într-un vârtej aproape văzut, 

structura materiei, de la-nceput. 

  (Nichita Stănescu, Poveste sentimentală) 
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21. Primele două verbe din textul dat sunt la timpul: 

a. prezent; 

b. imperfect; 

c. mai-mult-ca-perfect; 

d. perfect simplu; 

 

22. Verbele din secvenţa Cuvintele se roteau, se roteau între noi: 

a. au sens propriu de bază şi intră în structura unei enumeraţii; 

b. au sens propriu secundar şi intră în structura unei repetiţii; 

c. au sens figurat şi intră în structura unor metafore; 

d. au sens figurat şi intră în structura unei repetiţii. 

 

23. Verbul din secvenţa de căderea vreunui cuvânt, / ca pe sub laba unui leu alergând are 

funcţia sintactică de: 

a. atribut; 

b. complement direct; 

c. complement circumstanţial de mod; 

d. subiect.   

 

24. Verbul iubeam (şi cu cât le iubeam mai mult…) din textul dat sugerează: 

a. sentimentele poetului pentru iubita lui; 

b. implicarea afectivă a creatorului în elaborarea propriei creaţii; 

c. dispreţul creatorului pentru sensurile cuvintelor; 

d. dorinţa poetului de a evada în universul cuvintelor. 

 

25. Versurile Numai cuvintele zburau între noi, / înainte şi înapoi.: 

a. conţin o metaforă care sugerează comunicarea prin cuvinte; 

b. transmit informaţii referitoare la o modalitate de comunicare între doi oameni; 

c. alcătuiesc o imagine statică; 

d. sugerează imposibilitatea de a comunica. 

  

26. Poezia lui Nichita Stănescu transmite un mesaj referitor la: 

a. imposibilitatea de a comunica a creatorului; 

b. încercarea creatorului de a realiza un poem; 

c. profunzimea sensurilor care se pot construi cu ajutorul cuvintelor; 

d. încercarea de a înţelege un sens al cuvântului. 

 

27. Titlul poeziei face referire la: 

a. posibilitatea de comunicare a unor sentimente cu ajutorul cuvintelor; 

b. povestea unui îndrăgostit; 

c. universul sensurilor ascunse; 

d. dorinţa unui creator de a inventa poveşti. 

 

28. În poezia lui Nichita Stănescu se exprimă: 

a. direct stări sufleteşti şi sentimente; 

b. direct acţiuni la care participă doi îndrăgostiţi; 

c. indirect sentimente de regret pentru neputinţa de a comunica; 

d. indirect sentimente trăite de îndrăgostit. 
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29. În textele A, B şi C apar, în ordine, următoarele cuvinte din câmpul lexical al mijloacelor 

de comunicare: 

a. comunicare, ştiri, cuvinte; 

b. telecomunicaţii, ştiri, cuvinte; 

c. telegraf, televiziune, cuvinte; 

d. comunicaţie, ştiri, vârtej. 

 

30. Afirmaţia corectă apare în varianta: 

a. Textele A şi B se referă la ştiri de televiziune. 

b. Textul C propune o viziune originală asupra raportului dintre creator şi sensurile cuvintelor. 

c. În textele A, B şi C apar figuri de stil. 

d. În textele B şi C apar metafore. 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA A VII-A 

Varianta 5 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute 

 

Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi notează, în grilă, răspunsul corect la întrebările 

date: 

 

A. De la primele încercări de dezlegare a misterului hieroglifelor, din Antichitate, s-a pornit de 

la ideea că acestea ar reprezenta o scriere pictografică, unde fiecare semn ar reprezenta un cuvânt. 

În acest mod au reieşit însă doar desluşiri ciudate, care nu aveau niciun înţeles. În schimb, 

Champollion credea că scrisul hieroglific este alcătuit, la fel ca şi cele europene, din litere. Dar 

cum putea dovedi teoria sa? 

În textul grecesc apărea numele regelui Ptolemeu. Cam în aceeaşi poziţie din textul hieroglific 

se găsea un grup de semne, împrejmuite de un oval, un aşa-numit cartuş. Champollion a dedus că 

aceste semne reprezentau, la rândul lor, cuvântul Ptolemeu, pentru că ce altceva putea fi demn de a 

fi scos în evidenţă? 

Dovada faptului că avea dreptate a venit din partea unei alte descoperiri: obeliscul din Philae. 

Pe acesta se găseau doar două inscripţii – una în limba greacă, iar cealaltă cu hieroglife. Şi de 

această dată, Champollion a găsit numele regelui Ptolemeu într-un cartuş. În cel de-al doilea 

cartuş, conform textului grecesc, terbuia să fie înscris numele reginei Cleopatra. Într-adevăr – 

literele p, o şi l din numele lui Ptolemeu se regăseau la locul potrivit în cartuşul cu Cleopatra, 

anume ca al cincilea, al patrulea şi, respectiv, al doilea caracter. 

Cheia descifrării hieroglifelor tocmai fusese descoperită! 

La doar 23 de ani de la găsirea „pietrei de la Rosette”, Champollion a putut să prezinte rezul-

tatele cercetărilor. De atunci, 1822 este considerat anul naşterii egiptologiei – cercetarea ştiinţifică 

a Egiptului antic. 

(Piramidele, în colecţia Ce şi cum, enciclopedia Rao) 

  

 

1. Fragmentul citat prezintă: 

a. momentul în care Champollion a reuşit să descifreze misterul hieroglifelor; 

b. informaţii referitoare la diverse tipuri de scriere; 

c. felul în care pot fi citite textele hieroglifice; 

d. înţelesurile unor hieroglife. 

 

2. Champollion considera că hieroglifele:  

a. sunt un tip de scriere pictografică; 

b. sunt indescifrabile; 

c. pot fi descifrate numai prin comparaţie cu limba greacă; 

d. reprezintă litere, la fel ca în cazul scrisului european. 
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3. Dovada teoriei lui Champollion s-a realizat cu ajutorul: 

a. descifrării unor semne; 

b. comparării a două inscripţii de pe obeliscul din Philae;  

c. descifrării unui papirus; 

d. unor texte egiptene. 

 

4. Egiptologia reprezintă: 

a. cercetarea scrierilor hieroglifice;  

b. descifrarea hieroglifelor;  

c. cercetarea ştiinţifică a Egiptului antic; 

d. studiul textelor greceşti vechi. 

 

5. Se dau următoarele cuvinte: (1) descifrare; (2) recunoaştere; (3) descoperire; (4) mărturisire. 

Dintre acestea, sunt sinonime potrivite pentru substantivul subliniat în secvenţa primele 

încercări de dezlegare a misterului hieroglifelor, din Antichitate 

a. 1 şi 2; 

b. numai 1; 

c. 1 şi 3; 

d. 1, 2 şi 3. 

 

6. Cuvintele subliniate în secvenţa În textul grecesc apărea numele regelui Ptolemeu. Cam în 

aceeaşi poziţie din textul hieroglific se găsea un grup de semne s-au format prin: 

a. derivare, respectiv compunere prin alăturare; 

b. conversiune; 

c. derivare; 

d. derivare, respectiv conversiune;  

 

7. Cuvântul înţeles din textul dat (care nu aveau niciun înţeles) s-a format prin: 

a. derivare; 

b. conversiunea verbului la participiu în adjectiv; 

c. conversiune verbului la participiu în substantiv; 

d. derivare şi conversiune. 

 

8. Alcătuiesc seria sinonimică a cuvântului demn cuvintele din seria: 

a. demnitate, demnitar, nedemn; 

b. capabil, respectabil, onorabil; 

c. calm, decis, liniştit; 

d. drept, sobru, detaşat. 

 

9. Apar numai cuvinte cu diftongi în seria: 

a. hieroglife, ideea, acestea, scriere; 

b. hieroglife, ideea, reieşit, ciudate; 

c. aveau, hieroglife, poziţie, găsea; 

d. reprezentau, ideea, acestea, inscripţii. 
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10. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria:  

a. dez-le-ga-re, mis-te-ru-lui, pic-to-gra-fi-că, ob-e-lis-cul; 

b. de-zle-ga-re, mis-te-ru-lui, pic-to-gra-fi-că, o-be-lis-cul; 

c. dez-le-ga-re, mi-ste-ru-lui, pic-to-gra-fi-că, o-be-lis-cul;  

d. dez-le-ga-re, mis-te-ru-lui, pic-to-gra-fi-că, o-be-lis-cul. 

 

B. Totuşi, o scrisoare primită într-o zi, adusă tot de haziaică, îl intrigă. 

Adresa: „Domnului Catul Bogdan, Iaşi”. Ştampila poştală: „Râşnov”. Plic oarecare. Hârtia: 

obişnuită. Scrisul fin, suplu, mărunt şi parcă mătăsos, ca acei cârlionţi care ies de subt pălărie, 

tremurând în vânt uşor pe tâmpla femeilor delicate.  

Iată textul: 

Totul ne desparte pe tine şi pe mine: distanţa, oamenii, viaţa şi poate şi destinul. Ţi-aduci 

aminte? Ca să-l cunoască pe Cesar, Cleopatra, însoţită de un singur credincios, a trecut marea cu 

barca, înfruntând-o, s-a lăsat înfăşurată într-un sac ordinar şi dusă pe umeri în palatul lui Cesar, fără 

ca nimeni să-şi închipuie că într-un ţol purtat purtat pe umeri regina Egiptului vine să-l vadă pe 

Cesar. [...] 

Gândeşte-te la mine ca la o stea desprinsă din tine şi dusă în întunericul fără fund. 

L. 

Acest „L” îi dădu o bătaie de inimă fiindcă era iniţiala lui Luli. [...] 

Dar imediat îşi dădu seama că nu poate fi Luli. Mai dintâi era un scris cu totul opus scrisului 

ei. Scrisul lui Luli era atât de vioi încât se reliefa ager pe foaia de hârtie, ca rândunelele pe sâr-

mele vitezei trenului. Aveai impresia că deodată toate literele pot zbura, lăsând foaia goală, albă. 

(Ionel Teodoreanu, Lorelei) 

*haziaică – stăpâna casei 

 

11. În textul dat naratorul: 

a. nu participă la acţiune; 

b. participă la acţiune; 

c. se confundă cu autorul; 

d. este Catul Bogdan. 

 

12. În text, se prezintă: 

a. un eveniment care se repetă în fiecare zi; 

b. momentul în care un personaj primeşte o scrisoare; 

c. primirea unui colet; 

d. o modalitate de a redacta scrisori. 

 

13. Destinatarul scrisorii este: 

a. Luli; 

b. haziaica; 

c. Catul Bogdan; 

d. Cesar. 

 

14. Scrisoarea este expediată de: 

a. haziaica; 

b. Luli; 

c. L; 

d. Râşnov. 
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15. O caracteristică a modului în care scrie Luli este: 

a. vioiciunea; 
b. viteza; 
c. lipsa de estetică; 
d. asemănarea cu liniile de înaltă tensiune.   
 

16. În structura Aveai impresia că deodată toate literele pot zbura, lăsând foaia goală, albă. 

apar, ca figuri de stil: 
a. metafora şi repetiţia; 
b. metafora şi epitetul; 
c. enumeraţia şi repetiţia; 
d. metafora şi enumeraţia. 

 

17. Structura: Gândeşte-te la mine ca la o stea desprinsă din tine şi dusă în întunericul fără fund. 

reprezintă: 
a. o metaforă prin care se sugerează îndepărtarea a doi oameni; 
b. o comparaţie prin care se sugerează apropierea dintre doi îndrăgostiţi; 
c. imaginea cerului înstelat; 
d. o metaforă prin care se sugerează moartea inspiraţiei unui scriitor. 
 

18. În secvenţa: Dar imediat îşi dădu seama că nu poate fi Luli. apar: 

a. două verbe predicative şi un verb copulativ; 
b. o locuţiune verbală, un verb predicativ şi un verb copulativ; 
c. o locuţiune verbală şi un verb predicativ; 
d. o locuţiune verbală şi două verbe copulative. 
 

19. În structura Acest „L” îi dădu o bătaie de inimă fiindcă era iniţiala lui Luli. apar: 

a. două predicate verbale; 
b. un predicat verbal şi un predicat nominal; 
c. două predicate nominale; 
d. un predicat verbal şi două predicate nominale. 

  

20. Verbul subliniat în propoziţia Totuşi, o scrisoare primită într-o zi, adusă tot de haziaică, îl 
intrigă. este:  
a. predicativ, de conjugarea a III-a, la modul indicativ, timp perfect simplu; 
b. predicativ, de conjugarea I, la modul indicativ, timp perfect simplu; 
c. predicativ, de conjugarea a III-a, la modul indicativ, timp mai-mult-ca-perfect; 
d. predicativ, de conjugarea I, la modul indicativ, timp mai-mult-ca-perfect. 

 

C. 
Şi aşa; mă suge cuvântul, 
şi aşa; mă muşcă litera A. 
Eu sunt pământul, pământul 
vorbirii cuiva. 
 
Şi aşa; mă muşcă litera F. 
Sărat cum sunt mă muşcă. 
Eu nu ştiu de ce, ea ştie de ce. 
Şi ce gură are Doamne, de puşcă. 
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Şi-a pus-o pe inima mea. 

Litera I adică, litera I. 

Doamne, a răsărit o stea, 

o stea scrisă: A FI... 

   (Nichita Stănescu, Steaua scrisă) 

 

21. În text, majoritatea verbelor sunt la timpul: 

a. prezent; 

b. imperfect; 

c. mai-mult-ca-perfect; 

d. perfect simplu; 

 

22. Sinonimul potrivit pentru sensul cuvântului a răsărit din textul dat este: 

a. a luminat; 

b. a invadat; 

c. a apărut; 

d. a oglindit. 

 

23. Verbele din primele două versuri ale poeziei sunt la: 

a. diateza activă; 

b. diateza reflexivă; 

c. diateza activă, respectiv diateza reflexivă; 

d. diateza reflexivă, respectiv diateza pasivă.   

 

24.Verbul din structura Şi aşa; mă muşcă litera F.: 

a. are sens propriu secundar şi intră în alcătuirea unei metafore; 

b. are sens figurat şi intră în alcătuirea unei metafore; 

c. are sens propriu de bază şi intră în alcătuirea unei personificări; 

d. are sens figurat şi intră în alcătuirea unei repetiţii. 

 

25. Versurile Eu sunt pământul, pământul / vorbirii cuiva.: 

a. conţin o metaforă care sugerează ideea de început, simbolizat prin litera A; 

b. sugerează prima literă a alfabetului; 

c. transmit sentimente de linişte; 

d. sugerează imposibilitatea de a comunica. 

 

26. Poezia lui Nichita Stănescu transmite un mesaj referitor la: 

a. imposibilitatea de a comunica; 

b. importanţa sensurilor cuvintelor; 

c. sensurile literelor alfabetului; 

d. încercarea de a înţelege sensurile unui cuvânt. 

 

27. Titlul poeziei face referire la: 

a. un simbol al înălţării prin creaţie; 

b. cerul înstelat; 

c. universul cosmic al creatorului; 

d. legătura dintre planul terestru şi cel cosmic. 
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28. În poezia lui Nichita Stănescu se exprimă: 

a. direct stări sufleteşti şi sentimente; 

b. direct acţiuni la care participă creatorul; 

c. indirect sentimente de regret pentru neputinţa de a înţelege lumea; 

d. indirect sentimente trăite de eul creator. 

 

29. În textele A, B şi C apar, în ordine, următoarele cuvinte din câmpul lexical al scrisului: 

a. cuvinte, scrisoare, literă; 

b. hieroglife, fin, cuvânt; 

c. pictografă, cuvinte, literă; 

d. cuvinte, scrisoare, vorbire. 

 

30. Afirmaţia corectă apare în varianta: 

a. Textele A şi B se referă la stiluri de scriere. 

b. Textul C propune o viziune originală asupra raportului dintre creator şi sensurile cuvintelor. 

c. În textele A, B şi C apar figuri de stil. 

d. În textul A apar metafore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grile de corectare teste Romana – Etapa I 

Clasa a VII‐a 

Varianta 1  Varianta 2  Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5

1. c 

2. c 

3. a 

4. c 

5. a 

6. a 

7. b 

8. a 

9. a 

10. b 

11. a 

12. c 

13. c 

14. a 

15. b 

16. b 

17. c 

18. c 

19. a 

20. d 

21. c 

22. c 

23. a 

24. c 

25. c 

26. a 

27. b 

28. a 

29. a 

30. a 

1. c 

2. c 

3. a 

4. d 

5. a 

6. c  

7. b 

8. a 

9. a 

10. b 

11. a 

12. a 

13. b 

14. a 

15. b 

16. d 

17. a 

18. c 

19. d 

20. c 

21. d 

22. b 

23. b 

24. b 

25. b 

26. b 

27. a 

28. b 

29. a 

30. b 

1. a 

2. c 

3. d 

4. c 

5. b 

6. c 

7. a 

8. d 

9. a 

10. d 

11. a 

12. c 

13. b 

14. c 

15. b 

16. b 

17. b 

18. a 

19. c 

20. d 

21. c 

22. a 

23. c 

24. b 

25. a 

26. b 

27. c 

28. a 

29. a 

30. b 

1. b 

2. b 

3. c 

4. c 

5. b 

6. d 

7. a 

8. a 

9. c 

10. a 

11. a 

12. b 

13. c 

14. b 

15. a 

16. a 

17. d 

18. c 

19. d 

20. d 

21. b 

22. d 

23. a 

24. b 

25. a 

26. c 

27. a 

28. a 

29. c 

30. b 

1. d 

2. d 

3. b 

4. c 

5. c 

6. d 

7. c 

8. b 

9. d 

10. d 

11. a 

12. b 

13. c 

14. c 

15. a 

16. b 

17. a 

18. b 

19. b 

20. b 

21. a 

22. c 

23. a 

24. b 

25. a 

26. b 

27. a 

28. a 

29. a 

30. b 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA a II-a – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA a VII-a 
 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute 

 

Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi notează, în grilă, răspunsul corect la întrebările date: 

 

 

A. Pe 19 aprilie, pentru prima oară, bătrânul continent sărbătoreşte Ziua Europeană a 

Circului, evenimentul fiind organizat de Asociaţia Europeană a Circurilor. Asociaţia prezidată de 

domnul Urs Pilz, directorul artistic al Festivalului Internaţional de Circ de la Monte Carlo, are ca 

scop principal promovarea artei circului la cel mai înalt nivel. Astfel, se doreşte schimbarea 

mentalităţilor învechite, conform cărora circul este un bâlci. [...] 

În circul modern, actul cultural este cel care primează în realizarea, cu mult curaj, a unor 

atracţii ce uneori frizează imposibilul, pentru că circul nu înseamnă politică şi făţărnicie. Arta de 

circ este performanţă de neegalat, o artă complexă şi poate nebunia de a te crede mai puternic 

decât fiarele. Circul este templul veseliei, este locul unde adrenalina este oferită spectatorilor cu 

preţul vieţii. Aici trebuie să existe numai respect. Cum anul acesta, pe 8 martie, chiar în ziua 

decernării premiilor celei de-a VIII-a ediţii a Galelor, în semn de recunoaştere a înaltei poziţii 

ocupate în ierarhia mondială, Circul Variété Globus a primit invitaţia oficială de a face parte, ca 

membru cu drepturi depline, din Asociaţia Europeană a Circurilor, s-a hotărât ca această 

sărbătoare să fie celebrată la Bucureşti, alături de alte capitale europene, prin avanpremiera 

noului spectacol, Pădurea fermecată. 

 (Articol preluat de pe http://www.circulglobus.ro) 

 

 

1. Conform informaţiilor din textul dat, Ziua Europeană a Circului se sărbătoreşte: 

a. în timpul Festivalului Internaţional de Circ de la Monte Carlo; 

b. pe 8 martie; 

c.  pe 19 aprilie; 

d. pe durata unei săptămâni. 

 

2. Unul dintre scopurile Asociaţiei Europene a Circurilor este: 

a. organizarea de spectacole amuzante; 

b. organizarea de spectacole periculoase; 

c. schimbarea mentalităţilor învechite, conform cărora circul este un bâlci; 

d. transmiterea informaţiilor legate de Festivalul Internaţional de Circ de la Monte Carlo. 

 

3. Decernarea premiilor celei de-a VIII-a ediţii a Galelor a avut loc: 

a. pe 19 aprilie; 

b. pe 8 martie; 

c. în timpul Festivalului Internaţional de circ; 

d. pe 8 aprilie. 
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4. Secvenţa Arta de circ este performanţă de neegalat, o artă complexă şi poate nebunia de a te 

crede mai puternic decât fiarele. sugerează: 

a. complexitatea spectacolelor de circ; 

b. caracterul periculos al artei circului; 

c. necesitatea unei pregătiri fizice speciale pentru participarea la spectacole de circ; 

d. curajul celor care organizează spectacole de circ. 

 

5. Substantivele din secvenţa se doreşte schimbarea mentalităţilor învechite au, în ordine, 

următoarele funcţii sintactice: 

a. complement direct, atribut substantival genitival; 

b. complement indirect, atribut substantival genitival; 

c. complement direct, atribut substantival prepoziţional; 

d. subiect, atribut substantival genitival. 

 

6. Pronumele relative din secvenţa actul cultural este cel care primează în realizarea, cu mult 

curaj, a unor atracţii ce uneori frizează imposibilul au, în ordine, următoarele cazuri şi funcţii 

sintactice: 

a. atribut, acuzativ; complement direct, acuzativ; 

b. subiect, nominativ; complement direct, acuzativ; 

c. subiect, nominativ, subiect, nominativ; 

d. subiect, nominativ, complement direct, acuzativ. 

 

7. În secvenţa s-a hotărât ca această sărbătoare să fie celebrată la Bucureşti, alături de alte 

capitale europene există:  

a. două pronume demonstrative; 

b. două pronume nehotărâte; 

c. un adjectiv pronominal demonstrativ şi un adjectiv pronominal nehotărât; 

d. un pronume demonstrativ de apropiere şi un pronume nehotărât.  

 

8. Adjectivele din secvenţa are ca scop principal promovarea artei circului la cel mai înalt nivel 

sunt, în ordine, la următoarele grade de comparaţie: 

a. pozitiv, comparativ de superioritate; 

b. pozitiv, superlativ relativ de superioritate; 

c. fără grad de comparaţie, superlativ relativ de superioritate; 

d. fără grad de comparaţie, superlativ absolut. 

 

9. Structura subliniată în secvenţa Arta de circ este performanţă de neegalat este analizată 

corect în varianta de răspuns: 

a. adjectiv propriu-zis, atribut adjectival; 

b. adjectiv provenit din verb la participiu, atribut adjectival; 

c. adjectiv provenit din verb la participiu, nume predicativ; 

d. locuţiune adjectivală, atribut adjectival. 
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10. Fraza în care există un raport de subordonare marcat printr-o locuţiune conjuncţională 

este: 

a. În circul modern, actul cultural este cel care primează în realizarea, cu mult curaj, a unor 

atracţii... 

b. În circul modern, actul cultural este cel care primează în realizarea, cu mult curaj, a unor 

atracţii ce uneori frizează imposibilul, pentru că circul nu înseamnă politică şi făţărnicie. 

c. s-a hotărât ca această sărbătoare să fie celebrată la Bucureşti... 

d. Astfel, se doreşte schimbarea mentalităţilor învechite, conform cărora circul este un bâlci. 

 

 

B. Era momentul potrivit să-şi deschidă Coradino panarama, relansând vârtejul iarmarocului*, 

făcând din nou mulţimea să se agite şi să colcăie ca un muşuroi de furnici în panică. 

De cu seară, la lumina făcliilor, nomazii înălţaseră de la pământ un soi de schelet de pasăre 

răpitoare din scânduri şi stâlpi pironiţi cu lanţuri şi odgoane. Acoperiseră apoi eşafodajul cu o 

pânză de cort murdară, peticită şi subţiată de vreme. Copii chilugi, veniţi în zori, îi ridicau cu 

teamă poalele pentru a surprinde vrăjiţi, cu o clipă mai devreme, spaţiul acela tainic cu lumină 

puţină şi aer rarefiat. Vântul umfla şi zbătea pânza cortului, ca şi cum uriaşa pajură ar fi încercat 

în van să-şi ia zborul. 

În faţa cortului se improvizase un pod de scânduri, pe care ambulanţii dezvăluiau o parte din ce 

ştiau pentru a ademeni mulţimea. Gogeamite pehlivanul cu înfăţişare de gâde, cu capul ras şi 

trupul uns cu ulei de castane, îndoia drugi şi rupea lanţuri de oţel, cu pieptul şi braţele sale tatuate, 

în timp ce somptuos şi solemn, un fachir* cu turban şi şalvari de mătase îngrozea gospodarii 

arătându-şi palmele înroşite, cu câte un cuţit înfipt în ele. Cu gesturi iuţi şi abile, saltimbancii 

scoteau panglici multicolore pe nas şi flăcări pe gură.  

(Andrei Oişteanu, Cutia cu bătrâni)   

*iarmaroc – târg 

*fachir – scamator 

 

 

11. Două caracteristici ale genului epic care apar în textul dat sunt: 

a. prezentarea succesiunii unor acţiuni, prezenţa personajelor (Coradino, fachirul etc.); 

b. transmiterea directă a sentimentelor autorului, prezenţa naratorului; 

c. naraţiunea ca mod dominant de expunere, absenţa dialogului; 

d. relatarea unor evenimente, exprimarea directă a unor sentimente. 

 

12. Circul se instalează: 

a. în iarmaroc; 

b. în faţa unui pod de lemn;  

c. în centrul unui oraş; 

d. în faţa unui cort.    

 

13. În secvenţa somptuos şi solemn, un fachir cu turban şi şalvari de mătase îngrozea gospodarii 

apare, ca figură de stil: 

a. epitetul; 

b. comparaţia; 

c. personificarea; 

d. metafora. 
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14. Secvenţa Era momentul potrivit să-şi deschidă Coradino panarama, relansând vârtejul 

iarmarocului, făcând din nou mulţimea să se agite şi să colcăie ca un muşuroi de furnici în panică. 

sugerează: 

a. agitaţia mulţimii curioase, la instalarea circului; 

b. bucuria oamenilor care se pregătesc să participe la un spectacol de circ; 

c. îngrijorarea mulţimii curioase;  

d. prezenţa unui număr mare de trecători. 

 

15. Două dintre personajele care atrag mulţimea sunt:  

a. Coradino şi saltimbancii; 

b. fachirul şi saltimbancii; 

c. Coradino şi copiii; 

d. copiii şi fachirul. 

 

16. Seria care conţine numai substantive articulate este: 

a. momentul, panarama, iarmarocului, panică;  

b. muşuroi, panarama, iarmarocului, lumină; 

c. panarama, iarmarocului, palmele, trupul;  

d. trupul, pajură, zborul, oţel;  

 

17. Primul pronume relativ din secvenţa se improvizase un pod de scânduri, pe care ambulanţii 

dezvăluiau o parte din ce ştiau pentru a ademeni mulţimea are următoarea funcţie sintactică: 

a. complement circumstanţial de loc; 

b. complement circumstanţial de mod; 

c. complement indirect; 

d. complement direct. 

 

18. Cuvântul subliniat în secvenţa  pentru a surprinde vrăjiţi, cu o clipă mai devreme, spaţiul 

acela tainic are o valoare morfologică diferită în enunţul:  

a. Nu l-am văzut niciodată pe acel om. 

b. Îl cunoaşte pe acela. 

c. Locuieşte cu acel copil. 

d. În locul acela se întâmplau multe evenimente antrenante. 

 

19. Apare o locuţiune prepoziţională pentru cazul genitiv în structura: 

a. la lumina făcliilor;  

b. În faţa cortului se improvizase un pod de scânduri; 

c. nomazii înălţaseră de la pământ; 

d. relansând vârtejul iarmarocului. 

  

20. Există o conjuncţie care marchează un raport de coordonare în propoziţie în secvenţa: 

a. îndoia drugi şi rupea lanţuri de oţel; 

b. rupea lanţuri de oţel, cu pieptul şi braţele sale tatuate; 

c. Era momentul potrivit să-şi deschidă Coradino panarama; 

d. mulţimea să se agite şi să colcăie ca un muşuroi de furnici în panică. 
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C.  

La Circ... 

Un accident banal – 

Un acrobat, 

Un salt mortal […] 

 

Alămurile din orchestră au tăcut, 

Iar clovnii din arenă au ţipat... 

Dar publicul din staluri n-a crezut 

Că poate fi şi-un accident adevărat 

Şi-a fluierat... 

Zadarnic – 

......................................................... 

 

Povestea lui? 

Hm!... 

Povestea mea – 

A mea, 

A ta 

Şi-a altora!... 

 

Acelaşi accident de circ, banal... 

O zi relâche, 

Şi-apoi, la fel, 

Cu-aceeaşi balerină lângă el, 

Alt acrobat... 

Alt salt mortal!.. 

(Ion Minulescu, Ultima oră) 

 

21. Cuvintele subliniate în versurile Povestea lui?/Hm!.../Povestea mea –/A mea,/A ta/Şi-a altora!... 

au următoarele valori morfologice şi funcţii sintactice: 

a. adjectiv pronominal posesiv, atribut adjectival; adjectiv pronominal posesiv, atribut adjectival; 

b. pronume personal, atribut pronominal genitival; adjectiv pronominal posesiv, atribut adjectival; 

c. pronume posesiv, atribut pronominal genitival; pronume posesiv, atribut pronominal genitival; 

d. pronume personal, complement indirect; pronume personal, atribut pronominal genitival. 

 

22. Cuvântul subliniat în secvenţa Că poate fi şi-un accident adevărat are valoarea morfologică: 

a. adjectiv propriu-zis; 

b. adjectiv provenit din verb la participiu; 

c. adverb; 

d. substantiv. 

 

23. În ultima strofă a poeziei există: 

a. două adjective pronominale demonstrative de identitate; 

b. două pronume demonstrative de identitate; 

c. un pronume demonstrativ de identitate şi un adjectiv pronominal demonstrativ de identitate; 

d. două adjective pronominale demonstrative de diferenţiere. 
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24. În secvenţa Alămurile din orchestră au tăcut,/Iar clovnii din arenă au ţipat...  apar, ca figuri 

de stil: 

a. personificarea şi enumeraţia; 

b. epitetul şi personificarea;  

c. epitetul şi enumeraţia; 

d. epitetul şi repetiţia. 

 

25. Spectacolul de circ la care se face referire în poezie ar putea semnifica: 

a. viaţa oricărui om; 

b. o modalitate de petrecere a timpului liber; 

c. un moment artistic valoros; 

d. banalitatea unei manifestări artistice. 

 

26. Organizarea versurilor din prima strofă: 

a.  evidenţiază anumiţi termeni şi îl implică afectiv pe cititor; 

b. are rol în obţinerea rimei împerecheate; 

c. contribuie la realizarea unor inversiuni;  

d. are rol în conturarea unui cadru natural.  

 

27. În textul C se face referire la: 

a. drama unui acrobat de la circ, asociată cu drama pe care o poate trăi orice om; 

b. un spectacol de circ care îi amuză pe spectatori; 

c. acţiunile care se desfăşoară în arena unui circ; 

d. caracteristicile unei arene de circ. 

 

28. Textul C trezeşte, în sufletul cititorului: 

a. tristeţe; 

b. nostalgie; 

c. bucurie;  

d. nepăsare. 

 

29. Un aspect comun al textelor A şi B  este: 

a. prezentarea unor elemente legate de lumea circului; 

b. descrierea unor spectacole de circ; 

c. transmiterea unor sentimente referitoare la viaţa artiştilor de circ; 

d. prezentarea unor personaje tipice pentru lumea circului. 

 

30. Următoarea afirmaţie este corectă: 

a. Textele A, B şi C transmit direct sentimente ale autorilor şi fac referire la aspecte legate de lumea 

circului. 

b. Textele A şi B prezintă date exacte despre spectacole de circ.  

c. Textele B şi C reliefează anumite sentimente ale autorilor, prin descrierea unor aspecte ale 

realităţii care determină implicarea afectivă.  

d. Niciunul dintre cele trei texte nu ilustrează implicarea afectivă a autorului. 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI 

PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA NATIONALA – LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

CLASA A VII-A 
 

 

Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi notează în grilă răspunsul corect la 

întrebările date: 

 

___A.   Câmpia Română este o câmpie din sud-estul Europei, pe cursul inferior al 

Dunării, cea mai mare parte a ei (cca 80%) situându-se pe teritoriul României. 

Denumirea ei provine de la fostul principat Ţara Românească, iar străinii o numesc 

„Câmpia Valahă” (după Valahia). Câmpia are extensii în Serbia şi Bulgaria, unde 

este numită Câmpia Dunării. 

Este mărginită la sud şi est de Dunăre, iar la nord de Podişul Getic, Subcarpaţii 

şi Podişul Moldovei. Între aceste limite, Câmpia Română apare ca o depresiune — în 

sens geologic — puternic sedimentată. 

Partea cea mai joasă (10-20 m altitudine) se află pe lunca Siretului Inferior, unde, 

pe un teritoriu de lentă scufundare, s-a format o mare zonă de confluenţe, spre care se 

recurbează râurile în forma unui evantai. Altitudinea maximă este de 300 m, la 

Piteşti. 

Relieful Câmpiei Române se caracterizează prin văi largi şi interfluvii netede, 

numite popular câmpuri, cu mici depresiuni formate prin tasare şi sufoziune (crovuri). 

Prezenţa nisipurilor determină apariţia unui relief de dune, ca în sudul Olteniei, 

în estul Câmpiei Române (de-a lungul Ialomiţei, Călmajuiului) şi Câmpia Tecuciului 

(la Hanu Conachi). 

Clima est temperat-continentală. În vest se resimt influenţe mediteraneene, în timp 

ce în est amprenta continentală este mai accentuată. Îndeosebi estul este caracterizat 

de veri fierbinţi şi ierni geroase. Crivăţul, un vânt rece şi uscat vine iarna dinspre 

nord-est. Temperatura medie multianuală este de 8-11ºC, media lunii este de 18-23ºC, 

a lunii ianuarie variază între -3 — -5ºC în est şi -1 — -3ºC în vest. Valoarea medie 

multianuală a precipitaţiilor este de sub 500 mm în est şi de 500-700 mm în vest. 

(Articol preluat de pe http://ro.wikipedia.org) 

  

1.  Conform informaţiilor din textul dat, Câmpia Română:  

a. este situată pe cursul inferior al Dunării;  

b. este situată, în cea mai mare parte, în Bulgaria şi în Serbia; 

c. este dominată de o climă mediteraneană; 

d. are o temperatură medie multianuală de 18-23ºC . 

 

2.  Sunt caracteristice pentru relieful Câmpiei Române: 

a. lunca Siretului Inferior şi zona de confluenţe;  
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b. văi largi şi interfluvii netede; 

c. podişurile şi văile largi; 

d. podişurile şi nisipurile. 

 

3.  O propoziţie dezvoltată referitoare la clima Câmpiei Române este: 

a. În vest se resimt influenţe mediteraneene, în timp ce în est amprenta 

continentală este mai accentuată.;  

b. Temperatura medie multianuală este de 8-11ºC, media lunii este de 18-23ºC; 

c. Valoarea medie multianuală a precipitaţiilor este de sub 500 mm în est şi de 

500-700 mm în vest.; 

d. Prezenţa nisipurilor determină apariţia unui relief de dune. 

 

4.  Câmpia Română apare: 

a. ca o depresiune puternic sedimentată; 

b. ca un evantai de râuri; 

c.  ca o succesiune de dune; 

d. ca un podiş. 

 

5.  Denumirea Câmpiei Române provine de la: 

a. fostul principat Ţara Românească;  

b. Valahia; 

c. Dunăre; 

d. Câmpia Valahă. 

 

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

a. câm-pi-e, in-fe-ri-or, alt-i-tu-di-nea, ma-xi-mă; 

b. cli-ma, în-de-o-sebi, in-ter-flu-vii, am-pren-ta; 

c. pre-ci-pi-ta-ţi-i-lor, cont-i-nen-ta-lă, in-flu-en-ţe, multi-an-u-a-lă; 

d. a-pa-ri-ţi-a, dins-pre, criv-ă-ţul, mult-i-a-nu-a-lă. 

 

7.  Apar numai cuvinte cu hiat în seria: 

a. câmpia, situându-se, confluenţe; 

b. apariţia, interfluvii, medie; 

c. medie, iarna, apariţia; 

d. teritoriu, apariţia, influenţe. 

 

8.  Antonimul potrivit pentru sensul din text al cuvântului subliniat în secvenţa Între 

aceste limite, Câmpia Română apare ca o depresiune este: 

a. spaţii; 

b. deschideri;  

c. graniţe; 

d. închideri. 
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9.  În secvenţa: Temperatura medie multianuală este de 8-11ºC, media lunii este de 

18-23ºC, a lunii ianuarie variază între -3 — -5ºC în est.... există: 

a. trei numerale cardinale simple şi trei numerale cardinale compuse; 

b. patru numerale cardinale simple şi două numerale cardinale compuse; 

c. trei numerale cardinale simple şi trei numerale ordinale compuse; 

d. patru numerale cardinale simple şi două numerale ordinale compuse.  

 

10.  Structura care conţine un adjectiv fără grad de comparaţie este: 

a. se caracterizează prin văi largi;   

b. pe un teritoriu de lentă scufundare; 

c. pe cursul inferior al Dunării; 

d. un vânt rece şi uscat. 

 

___B.   Soarele începe să răsară; câmpia se limpezeşte de spuma argintie a aburilor 

de rouă şi întinderea ei care joacă acum în nemărginiri de foc rece pătrunde prin ochi 

înăuntrul omului, îl împrăştie afară, îl goleşte de frământările lui trudnice şi 

apăsătoare, pentru ca după aceea să-l adune la loc, într-un fel nou; florile albastre de 

cicoare, ale căror priviri mai curate ca adâncul cerului răsar din loc în loc pe 

marginea drumurilor înguste, şi vântul uşor al dimineţii care face cu grâul valuri 

asemănătoare mării, şi ciocârlia care ţâşneşte din lan şi urcă cu spinarea în sus spre 

cerul boltit şi albastru şi într-adevăr, pitpalacul turburător şi barza care păşeşte rar 

printre răzoare, şi floarea galbenă a spicelor de grâu care nu s-au copt încă şi se 

revarsă în aer din nimic, şi drumurile care lasă satul în urmă, şi ierburile groase de 

pe marginea drumurilor înţesate cu scaieţi puternici a căror floare uimeşte ochiul de 

la mare distanţă, toate acestea răzbat cu putere din viaţa câmpiei şi pătrund înăuntrul 

omului subjugându-l. 

(Marin Preda, Moromeţii) 

 

11.  Două caracteristici ale descrierii care apar în textul dat sunt: 

a. prezentarea unui tablou din natură, imaginile artistice vizuale; 

b. prezentarea trăsăturilor unor personaje, imaginile artistice auditive; 

c. prezentarea unor acţiuni care se desfăşoară într-un cadru natural, imaginile 

artistice; 

d. surprinderea unui peisaj în lumina înserării, enumeraţiile. 

 

12.  Elementul central descris în text este: 

a. soarele; 

b. câmpia; 

c. cerul; 

d. florile. 
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13. În secvenţa florile albastre de cicoare, ale căror priviri mai curate ca adâncul 

cerului răsar din loc în loc pe marginea drumurilor înguste, apar, ca figuri de 

stil: 

a. epitetul, metafora; 

b. epitetul, enumeraţia; 

c. epitetul, repetiţia; 

d. enumeraţia, repetiţia. 

 

14.  Secvenţa câmpia se limpezeşte de spuma argintie a aburilor de rouă sugerează:  

a. luminozitatea ceţoasă a unei dimineţi la câmpie;  

b. limpezimea cerului într-o dimineaţă de vară;   

c. strălucirea câmpiei sub aburii de rouă; 

d. puritatea aerului de câmpie.  

 

15.  În secvenţa pătrund înăuntrul omului subjugându-l. există: 

a. două verbe predicative, la modul indicativ, respectiv gerunziu; 

b. un verb predicativ la modul indicativ şi un verb nepredicativ, la modul 

gerunziu; 

c. două verbe nepredicative, la modul indicativ, respectiv la modul gerunziu; 

d. două verbe nepredicative, la modul imperativ, respectiv la modul gerunziu; 

 

16.  Predicatele din secvenţa floarea galbenă a spicelor de grâu care nu s-au copt încă 

şi se revarsă în aer din nimic sunt exprimate prin verbe predicative la: 

a. modul indicativ, timpul perfect compus, respectiv mai mult ca perfect; 

b. modul indicativ, timpul perfect compus; 

c. modul indicativ, timp perfect compus, respectiv prezent; 

d. modul indicativ, timp prezent; 

 

17.  Substantivele din secvenţa ale căror priviri mai curate ca adâncul cerului răsar 

din loc în loc pe marginea drumurilor înguste au, în ordine, următoarele funcţii 

sintactice: 

a. subiect, complement circumstanţial de mod, atribut, complement 

circumstanţial de loc, atribut;  

b. complement circumstanţial de loc, subiect, atribut, complement circumstanţial 

de mod, atribut; 

c. complement direct,  complement circumstanţial de mod, atribut, complement 

circumstanţial de loc, atribut; 

d. subiect, complement circumstanţial de loc, atribut, complement circumstanţial 

de mod, atribut. 

 

18. Pronumele relativ din secvenţa ciocârlia care ţâşneşte din lan are funcţia 

sintactică: 

a. atribut;  

b. subiect; 
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c. complement direct; 

d. complement indirect. 

   

19. Cuvântul subliniat în secvenţa joacă acum în nemărginiri de foc rece are o valoare 

morfologică diferită de cea din textul dat în enunţul: 

a. Pârâul avea apă rece. 

b. Metalul este rece la suprafaţă. 

c. I-a răspuns rece. 

d. Are o privire rece. 

 

20.  Cuvântul subliniat în secvenţa îl împrăştie afară are valoarea morfologică şi 

funcţia sintactică de: 

a. complement circumstanţial de loc, adverb de loc; 

b. complement circumstanţial de mod, adverb de mod; 

c. complement circumstanţial de timp, adverb de timp; 

d. atribut, adverb de loc. 

 

 

___C.   O, Doamne, dar eu? 

Cumpănă a unei fântâni 

Cu cât mai în cer 

Cu atât mai adânc 

Tensionată spre ape, 

Privind de acolo câmpia 

Arsă de secetă 

Şi fantomele dropiilor 

De mult dispărute 

Cum încremenesc cu gâtul întins 

Şi ascultă. 

  (Ana Blandiana, Câmpia)  

 

*dropie - pasăre mare de stepă cu penajul spatelui galben-ruginiu, pieptul şi vârful 

aripilor albe, capul şi gâtul sur  

 

 

21. Cuvântul subliniat în versul Cum încremenesc cu gâtul întins  are valoarea 

morfologică şi funcţia sintactică: 

a. adjectiv (provenit din verb la participiu), atribut; 

b. adverb, complement; 

c. verb la participiu, atribut; 

d. substantiv, atribut. 

 

 



6 

22.  Cuvântul  încremenesc din textul dat este format prin derivare de la: 

a. cremene;  

b. cremen-; 

c. cremă; 

d. încremeni. 

 23.  Versul O, Doamne, dar eu? conţine o interjecţie care:  

a. imită zgomote din natură; 

b. are rolul de a transmite sentimente; 

c. exprimă un îndemn; 

d. introduce un substantiv în vocativ. 

 

24. Conjuncţia din versurile Privind de acolo câmpia/ Arsă de secetă/ Şi fantomele 

dropiilor de mult dispărute are rolul de a marca: 

a. raportul de coordonare dintre două părţi principale de propoziţie; 

b. raportul de subordonare la nivelul frazei, dintre două propoziţii; 

c. raportul de coordonare la nivelul frazei, dintre două propoziţii de acelaşi fel; 

d. raportul de coordonare dintre două părţi secundare de propoziţie de acelaşi fel.  

 

25.  Cuvântul subliniat în versul Privind de acolo câmpia este analizat corect în: 

a. complement indirect exprimat prin substantiv comun, caz acuzativ; 

b. complement circumstanţial de loc exprimat prin adverb de loc, caz acuzativ; 

c. complement circumstanţial de loc exprimat prin adverb de loc; 

d. atribut adverbial exprimat prin adverb de loc, caz acuzativ.  

 

26.  Versul Cumpănă a unei fântâni conţine: 

a. o metaforă care sugerează o ipostază a creatoarei; 

b. o comparaţie a creatoarei cu o fântână; 

c. o personificare a unei fântâni;  

d. un epitet referitor la un element al cadrului natural.  

 

27.  Două caracteristici ale genului liric care pot fi descoperite în textul dat sunt: 

a. exprimarea directă a unor sentimente, prezenţa unor mărci ale subiectivităţii;  

b. exprimarea indirectă a sentimentelor, prezenţa numeroaselor imagini artistice 

vizuale; 

c. exprimarea directă, prezenţa numeroaselor imagini artistice vizuale; 

d. exprimarea discretă a unor sentimente, prezenţa numeroaselor imagini artistice 

auditive.  

  

28.  Ideea centrală pe care o evidenţiază textul dat este: 

a. încercarea creatoarei de a se integra în ritmurile universale ale naturii;  

b. dorinţa creatoarei de a se transforma într-o fântână; 

c. frumuseţea unui peisaj de câmpie;  

d. pustietatea unui peisaj de câmpie, în care singura formă de viaţă este 

reprezentată de fântână. 
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29.  Următoarea afirmaţie este corectă: 

a. Textele A, B şi C sunt literare; 

b. Textele A şi B sunt nonliterare, textul C este literar; 

 

c. Textele A, B şi C includ referiri la o formă de relief; 

d. Textele A, B şi C fac referire la relaţie creatorilor cu natura. 

 

30.  Următoarea afirmaţie este corectă: 

a. Textele date fac referire numai la aspecte ale realităţii; 

b. Textul A prezintă aspecte ale realităţii, textele B şi C aspecte ale realităţii, 

recreate de imaginaţia autorului; 

c. Textele A şi B prezintă aspecte ale realităţii, în textul C se recreează realitatea 

în funcţie de imaginaţia autorului; 

d. Niciunul dintre cele trei texte nu valorifică aspecte ale realităţii. 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA NATIONALA – LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

 CLASA  A VII-A 
 

 

 

Răspunsuri corecte: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

a b c a a b a b a c a b a a a 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

c a b c a a a b d c a a a c b 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – MATEMATICĂ 

CLASA  a VII-a 

Varianta 1 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute  

 

 

Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 

 

 

1. Rezultatul calculului (–2)
8
 : (–2)

5
 – (–7)  (+2) este egal cu: 

a. 6 b. –6 c. 22 d. –22 

 

2. Rezultatul calculului (–4)
25

 : (–16
4
)

3
 este egal cu: 

a. 4 b. –4 c. 
4

1
 d. –

4

1
 

 

3. Soluţia ecuaţiei 2,3  x – 4,02 = x – 1,81 este egală cu: 

a. 2,5 b. 2,9 c. 4,48 d. 1,7 

 

4. Ordinea crescătoare a numerelor x = 1,34, y = 1,3(4), z = 1,(34) este: 

a. z < x < y b. x < z < y c. y < z < x d. x < y < z 

 

5. Fie mulţimea A = x   N | x divizibil cu 2 şi x divizibil cu 3. Propoziţia falsă este: 

a. 0 aparţine mulţimii A b. Mulţimea A este infinită  

c. 564279634  A d. 164279634  A 

 

6. Mulţimea A are 65 de elemente. Mulţimea B are 70 de elemente. Mulţimea A  B are 120 de elemente. 

Mulţimea A  B are un număr de elemente egal cu: 

a. 0 b. 135 c. 5 d. 15 

 

7. Rezultatul calculului 122 )1(
2

1
)1(

4

3 







 nn , pentru orice n    N ,  este egal cu: 

a. 
4

5
  b. 

4

1
  c. 5 d. 

3

4
 

 

8. Un biciclist a parcurs un drum astfel: în prima zi 
4

1
 din drum, iar a doua zi 

6

5
 din rest. Dacă după cele 

două zile i-au mai rămas de parcurs 27 de km, atunci întregul drum are: 

a. 216 km b. 72 km c. 224 km d. 80 km 

 

9. La un test, 7 elevi au luat nota 8, ceea ce reprezintă 20% din numărul total al elevilor unei clase. Clasa are 

în total: 

a. 25 elevi b. 35 elevi c. 30 elevi d. 28 elevi 
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10. Afirmaţia adevărată este: 

a. 64  x  N  1  x
6
  100 b.  = {0} 

c. {a; b; c}  {a; b}  d. {|–3|; –|–2|} = {3; –2} 

 

11. Triplul unui număr întreg x micşorat cu 15 este egal cu –6
2
. Numărul x este egal cu:  

a. –7 b. –1 c. 7 d. 5 

 

12. Fie mulţimea A = 2; –4; 3 ; – 64 ; 1,(2); 0. Numerele raţionale sunt în număr de:  

a. 1 b. 4 c. 2 d. 5 

 

13. Rezultatul calculului )2403240(243 22   este egal cu: 

a. 729 b. 9 c. 27 d. 81 

 

14. Măsurile unghiurilor unui triunghi sunt direct proporţionale cu 4, 6, respectiv 8. Cel mai mare dintre 

unghiuri măsoară: 

a. 90° b. 80° c. 100° d. 70° 

 

15. Rezultatul calculului )232(2)3322(3   este egal cu: 

a. 233   b. 233   c. –11 d. –7 

 

16. Rezultatul calculului 2222 2430815   este egal cu:  

a. 35 b. 49 c. 31 d. 19 

 

17. Rezultatul calculului 42 52:)2521445(   este egal cu:  

a. 1 b. 625 c. 
5

1
 d. 

2

1
 

 

18. Rezultatul calculului 
9

7
1

25

24
1   este egal cu:  

a. 
15

2
 b. 

15

17
 c. 

15

1
 d. 

15

41
 

 

19. Media geometrică a numerelor naturale a şi b este 6. Ştiind că a  b, atunci a poate lua:  

a. 5 valori b. 3 valori c. 8 valori d. 6 valori 

 

20. Perimetrul paralelogramului ABCD este 86 m, perimetrul triunghiului ACD este 74 m. Lungimea 

diagonalei [AC] este egală cu: 

A. 12 m b. 31 m c. 40 m d. 36 m 
 

21. Rezultatul calculului 
34

9
:

48

5

12

1

35

3








  este egal cu: 

a. 
15

2
 b. 

5

1
 c. 

5

3
 d. 

3

5
 

 

22. Rezultatul calculului |12||2||322|   este egal cu: 

a. 2 b. 4 c. 422   d. 424   
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23. Rezultatul calculului (3
58

 – |2
87

 – 9
29

|) : 32
17

 este egal cu: 

a. 2
29

 b. 4 c. 1 d. –1 

 

24. În dreptunghiul ABCD avem: AB > BC şi unghiul dintre diagonale măsoară 60°. Ducem DP  AC,  

P  AC. Valoarea raportului 
AP

PC
 este egală cu: 

a. 4 b. 3  c .  
4

1
 d .  

3

1
 

 

25. Rezultatul calculului:    22

321823:36   este egal cu:  

a. 26 b. 38 c. 10 d. 4 

 

26. Se ştie că a = x
23

  y
21

  z
19

, b = x
26

  y
29

  z
31

 şi a  b < 0, iar x, y, z sunt numere întregi. Despre x se poate 

afirma: 

a. x este pozitiv  b. x este nul 

c. x este negativ   d. x poate lua orice valoare întreagă 

 

27. Pentru orice n N, numărul: A = nnnn 25254 212    este egal cu: 

a. 4 10n  b. 20
n
 c. 5  4

n
 d. 2  10

n
 

 

28. În relaţia 2b2252a  , a şi b sunt numere raţionale. Diferenţa a – b este egală cu:  

a. –4 b. –6 c. 6 d. 5 

 

29. Trapezul ABCD are AB  CD, AB = 19 cm şi CD = 7 cm. Ducem MN  AB, M  (AD), N  (BC) astfel 

încât 
3

1


AD

DM
. Lungimea segmentului [MN] este egală cu:  

a. 10 cm b. 11 cm c. 12 cm d. 13 cm 

 

30. În triunghiul ABC avem unghiul BAC obtuz şi m(BAC) = m(ABC) + 60°. Dacă [CD este bisectoarea 

unghiului ACB, D  (AB), atunci măsura unghiului BDC este egală cu: 

a. 150°  b. 135° c. 120° d. 125° 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – MATEMATICĂ 

CLASA  a VII-a 

Varianta 2 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute  

 

 

Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 

 

 

1. În urma efectuării calculului 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + 99 – 100 + 50 se obţine: 

a. 0  b. –50 c. –1 d. 1 

 

2. Mulţimea A are 5 elemente numere naturale. Suma lor este 14. Produsul celor 5 numere din A este: 

a. 120  b. 0 c. 144  d. 24 

 

3. Rezultatul calculului 
5

2
1:7

4

1
1

5

2
2

2
3   este: 

a. 3  b. 1 c. 2 d. 5 

 

4. Măsurile unghiurilor unui triunghi sunt proporţionale cu 6, 4, 2. Cel mai mare unghi al triunghiului are 

măsura de: 

a. 120  b. 80 c. 100 d. 90 

 

5. Un elev a obţinut media 12,5 puncte la primele patru lucrări de control la matematică. Ce punctaj a 

obţinut elevul la noul test, la matematică, dacă acum are media egală cu 13 puncte? 

a. 13 p b. 14 p c. 16 p d. 15 p 

 

6. Rezultatul calculului 
32

6

8

1

2

2
  este egal cu: 

a. 
4

2
 b. 

2

2
 c. 0 d. 

2

1
 

 

7. Media geometrică a două numere naturale distincte este 14, iar cel mai mare divizor comun al celor două 

numere este 2. Media aritmetică a celor două numere este: 

a. 50  b. 49 c. 51 d. 100 

 

8. În figura alăturată, patrulaterele ABCD şi DEFG sunt paralelograme. Determinaţi 

măsura unghiului obtuz al paralelogramului ABCD ştiind că m(EFG) = 56. 

a. 134 b. 124 c. 144 d. 114 

 

9. Calculaţi suma: S = 1  (–1)
1
 + 2  (–1)

2
 + 3  (–1)

3
 + … + 200  (–1)

200
 + 201  (–1)

201
. 

a. –101 b. 20301 c. 101 d. –20301 

 

 

A B 

C E 

F G 

D 
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10. Numai o afirmaţie din cele patru este falsă. Aceasta este: 

a. 2 226 24   b. 
2

2
49

   

c. 4 3 22 2 2 2 \     d. 360 5 729    

 

11. Călin, Radu şi Liviu fac antrenament la baschet. Călin merge la antrenament din 3 în 3 zile, Radu din 4 

în 4 zile, iar Liviu din 6 în 6 zile. Când se vor întâlni toţi trei la antrenament ulterior datei de 11 ianuarie când 

au fost împreună? 

a. 23 ianuarie b. 21 ianuarie c. 22 ianuarie d. 24 ianuarie 

 

12. Într-un patrulater convex, măsura unui unghi este media aritmetică a măsurilor celorlalte unghiuri.  

Ce măsură are acest unghi? 

a. 135 b. 120 c. 60 d. 90 

 

13. Soluţia ecuaţiei  22 449 xx  5x – 8, în mulţimea numerelor naturale este: 

a. 2 b. 3 c. 4 d. 0 

 

14. Dacă E =       533252331
222

 , să se precizeze valoarea lui E. 

a. 2 – 3  b. 2 + 3  c. 1 – 3  d. 1 + 3  

 

15. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, la un supermarket s-a vândut o cantitate de 375 kg pulpă de porc, ceea 

ce reprezintă 20% in toată cantitatea. Ce cantitate a rămas nevândută în supermarket? 

a. 1875 kg b. 1500 kg c. 1400 kg d. 1675 kg 

 

16. Într-un triunghi, m(A) = 90, bisectoarea AF, F  [BC] este congruentă cu latura AC. Perpendiculara 

AD dusă din A pe BC, D  BC, formează cu bisectoarea AF un unghi având măsura de: 

a. 30 b. 6730 c. 2230 d. 1115 

 

17. Se dau mulţimile: 











 ZZ
32

15

x
xA , 












 ZZ
12

9

x
xB  şi C = x  Z  2x – 1  5. Suma 

elementelor mulţimii A  B  C este egală cu: 

a. –12 b. 0 c. 12 d. 18 

 

18. Rezultatul calculului: (–15 + 12)(–1)
n
 – (–17 + 26)(–1)

n+1
 + (–43 + 35)(–1)

n+2
, pentru orice n număr 

natural par, este egal cu: 

a. –5 b. 2 c. –2 d. –3 

 

19. Determinaţi cel mai mic dintre numerele x, y, z care sunt direct proporţionale cu numerele 5, 6 şi 10, iar 

2x + 3y – 2z = 128. 

a. 80 b. 68 c. 76 d. 160 

 

20. În patrulaterul convex ABCD se ştie că m(A) = 90, m(B) = = 
3

2
m(A) şi m(C) = m(B) + 16. 

Atunci m(D) este: 

a. 94 b. 134 c. 144 d. 124 

 



     FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45 

 

Varianta 2 3 

21. Efectuând calculele:   24
3

9

2

4
6

2

18

3

6
33243 

















 , se obţine: 

a. 2  b. 23   c. 3  d. 32   

 

22. Raportul a două numere raţionale este 
8

3
, iar diferenţa dintre dublul celui mare şi triplul celui mic este 

70. Produsul celor două numere este: 

a. 9600 b. 600 c. 240 d. 2400 
 

23. Valoarea lui x din proporţia 
115

53

532 






x
 este: 

a. 1  b. 
14

1559
 c. 

9 5 15

14

 
 d. 1 

 

24. În triunghiul isoscel, cu [AB]  [AC], se ştie m(B) = 2m(A). Măsura unghiului A al triunghiului ABC 

este egală cu: 

a. 45 b. 36 c. 30 d. 60 

 

25. Rezultatul calculului (2
301

 – 2
301

 – 5
129
) : 125

42
 este: 

a. 117 b. 123 c. 125 d. 121 

 

26. Dacă a, b, c sunt trei numere întregi strict pozitive, iar 
cacbba 







111
, atunci: 

a. a > b > c b. b > c > a c. c > b > a d. b > a > c 

 

27. Media geometrică a două numere este 30, iar unul din numere este 12. Aflaţi media aritmetică a celor 

două numere. 

a. 42  b. 44,5 c. 44 d. 43,5 

 

28. Suma a două numere întregi este –307. Împărţind unul dintre numere la celălalt, obţinem câtul (–40) şi 

restul 5. Produsul celor două numere va fi: 

a. –2460 b. –2820 c. –2520 d. 2820 

 

29. La un concurs, la fiecare 80 de candidaţi, 15% au fost respinşi la proba eliminatorie. Câţi candidaţi au 

participat la probele următoare dacă s-au înscris la concurs 1240 de candidaţi? 

a. 904 b. 1054 c. 1104 d. 1024 

 

30. Dacă la un dreptunghi mărim lungimea cu 10% din ea şi lăţimea cu 10% din ea, atunci aria sa se măreşte 

cu: 

a. 21% b. 20% c. 121% d. 100% 

 



M
7

Nr.
subiect

Nr.
punctea b c d

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – MATEMATICĂ 

CLASA  a VII-a 

Varianta 3 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute  

 

 

Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 

 

 

1. Valoarea absolută a numărului N = 2 + 4 + 6 + … + 2010 + 2012 – 1 – 3 – 5 – … – 2011 este egală cu: 

a. 1006 b. 1005 c. 0 d. 1 

 

2. Dacă 5a – b = 4 şi 6c + d = 10, cu a, b, c, d  Q, atunci valoarea numărului n = 15ac – 3bc + 2d – 13 

este: 

a. 7 b. 4 c. 2 d. 9 

 

3. Numerele întregi pozitive a şi b nu sunt divizibile cu 10. Dacă ab = 10000, atunci a + b este egal cu: 

a. 1000 b. 641   c. 1258 d. 3157 

 

4. Fie ABC un triunghi isoscel, cu AB = AC = 5 cm şi m(BAC) > 60. Lungimea perimetrului este un număr 

întreg de centimetri. Câte astfel de triunghiuri pot fi construite? 

a. 5 b. 4 c. 3 d. 6 

 

5. După efectuarea calculelor numărul:  

















 











668

1
...

4

1

3

1

2

1
1

2004

20032002
...

9

87

6

54

3

21
N , este egal cu: 

a. 2672 b. 668 c. 1336 d. 2004 

 

6. Rezultatul calculului: 20  (0 + 6) – (20  0) + 6 este:  

a. 106 b. 0 c. 126  d. 6 

 

7. Media geometrică a două numere naturale este 24, iar unul din numere este 18. Media aritmetică a celor 

două numere este egală cu: 

a. 32  b. 50 c. 20 d. 25 

 

8. Un ring de dans sub forma unui pătrat are suprafaţa de 249m . Cu cât trebuie mărită latura pătratului 

astfel încât ringul să îşi mărească suprafaţa cu 215m ? 

a. cu 2 m b. cu 0,5 m c. cu 1,5 m d. cu 1 m 

 

9. Andrei are jumătate din vârsta lui Mihai. Peste 6 ani, Andrei va avea aceeaşi vârstă pe care o are Mihai 

acum. Ce vârstă are Mihai? 

a. 12 ani b. 6 ani c. 24 ani d. 18 ani 
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10. Calculaţi:   1

665|22|2:82


 . 

a. 1 b. –1 c. 12  d. 16   

 

11. Dacă un autoturism parcurge o distanţă cu viteza de 60 km/h în 50 de minute, în cât timp parcurge 

aceeaşi distanţă autoturismul care are viteza de  50 km/h? 

a. 140 min b. 70 min c. 60 min d. 100 min 

 

12. Aflaţi valoarea lui x din proporţia: 
x

13232023 5)44(:)4(

6,0:6,3425,1

555 





. 

a. 5 b. –1 c. 
10

1
 d. 1 

 

13. Se consideră paralelogramul ABCD şi fie E  AB, F  AC astfel încât DE  AB, DF  BC. Dacă 

m(EDF) = 40, atunci m(BAD) este egală cu: 

a. 40 b. 60 c. 50 d. 140 

 

14. Scrieţi în ordine crescătoare numerele: 
4 2 33 4 22 , 3 , 4a b c   . 

a. c < a < b b. b < c < a c. c < b < a d. b < a < c 

 

15. Se consideră şirul 1, 3, 7, 15, 31, 63, … Aflaţi ultima cifră a numărului din şir, aflat pe locul 2010. 

a. 3 b. 2 c. 1 d. 4 

 

16. Determinaţi măsura unghiului ascuţit al unui paralelogram, ştiind că diferenţa măsurilor a două unghiuri 

ale paralelogramului este egală cu 60. 

a. 80 b. 70 c. 60 d. 40 

 

17. O gospodină cumpără 2 kg de mere cu preţul de 5,5 lei/kg, 2,5 kg cu 4 lei/kg şi 1,5 kg cu 2 lei/kg. Cât a 

plătit, în medie, pe un kilogram de mere? 

a. 3,5 lei b. 4 lei c. 3,75 lei d. 4,5 lei 

 

18. Se consideră mulţimile:  













 NZ

12

18

x
xA  şi 













 NZ

12

15

x
xB . 

Produsul elementelor mulţimii A  B are valoarea: 

a. –8 b. 16 c. –2 d. 2 

 

19. Fie diagrama alăturată. Stabiliţi propoziţia adevărată. 

a. A este submulţime a lui N
*
 b. 1, 2, 4  A  

c. 3  N \ A  d. 0, 1, 2 este submulţime a lui A 

 

20. Diagonala [BD] a unui romb are lungimea de 25 cm, iar perimetrul rombului este de 1 m. Atunci măsura 

unghiului obtuz al rombului are  măsura de: 

a. 150 b. 120 c. 135 d. 100 

 

21. Determinaţi x  Q ştiind că: (x
2
 + x) 3)1()13(  x  = 0. 

a. –1 b. 0 c. 1 d. 
2

1
  

 

A 
 4 

 0  1 

 2  3 
 5  6 
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22. Se dau mulţimile A = 3, –5, 4 şi B = –3, 0, 2. Formăm mulţimile S = x + y  x  A, y  B şi 













 AyBx
y

x
P , . Numărul elementelor mulţimii P  S va fi: 

a. 12 b. 13 c. 10 d. 14 

 

23. Într-o clasă, numărul băieţilor este 40% din numărul fetelor. Ce procent din numărul băieţilor reprezintă 

numărul fetelor din clasă? 

a. 80% b. 125% c. 250% d. 20% 

 

24. Un trapez ABCD are diagonalele perpendiculare. Dacă AC = 84 m şi BD = 125 m, atunci aria trapezului 

este egală cu: 

a. 22550m  b. 23500m  c. 22625m  d. 25250m  

 

25. Numărul de zerouri cu care se termină numărul 2010 2011 4020 20104 5 2 5N      este egal cu: 

a. 2011 b. 2010 c. 2012 d. 1005 

 

26. Care este suma cifrelor numărului 10
97

 – 97? 

a. 849 b. 633 c. 858 d. 942 

 

27. Rezultatul calculului: (1900 + 1901 + 1902 + … + 1999) – (100 + 101 + 102 + … + 199) este: 

a. 18000  b. 180000 c. 190000 d. 1800000 

 

28. În figura alăturată, ABCD este paralelogram. Găsiţi valoarea lui x. 

a. 65 b. 75 c. 70 d. 60 

 

29. Ana scrie, în baza zece, numărul 437868, dar două cifre s-au şters. Ea spune că este multiplu de 6. 

Câte numere care satisfac această condiţie există? 

a. 20 b. 15 c. 10 d. 17 

 

30. Dacă x, y  R sunt soluţii ale ecuaţiei: (x – y – 1)
2
 + (x + y – 7)

2
 = 0, atunci produsul celor două soluţii 

va fi: 

a. 10 b. 6 c. 12 d. 0 

 

D C 

B E 

150 

x 

A 

45 

35 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – MATEMATICĂ 

CLASA  a VII-a 

Varianta 4 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute  

 

 

Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 

 

 

1. Rezultatul calculului: –5 – (–2) – (–5) – [(–7) + (–3) – (–8)] + (–5 + 5) este: 

a. 0 b. –5 c. 2 d. 3 

 

2. Aflaţi suma a cinci numere întregi negative consecutive, ştiind că produsul lor este –120. 

a. 6 b. –9  c. –15 d. –10 

 

3. Fie mulţimea: A = (a, b)b(1 – a)(–1)
2k+4

 + (b – a)(–1)
2k+3

 – (a – b)(–1)
k(k+1)

 + 3 = 0, a, b  Z, k  N. 

Atunci numărul elementelor mulţimii A este egal cu: 

a. 1 b. 2 c. 5 d. 4 

 

4. Fie expresia 
n

n
nF

)1(

2
)(


  + 3  (–1)

n
  n, n  N. Valoarea sumei: S = F(1) + F(2) + … + F(2010) este: 

a. –5025  b. 5025  c. –1005 d. 1005 

 

5. Dacă       05048102
222

 cba , atunci ordonate descrescător, numerele a, b, c  R 

sunt: 

a. c, b, a b. c, a, b c. b, c, a d. b, a, c 

 

6. În urma efectuării calculelor 
22

34

23

3

63

2

3

23
 , rezultatul este: 

a. 
9

65
 b. 

3

65
 c. 

18

65
 d. 

12

65
 

 

7. Determinaţi ab , pătrat perfect, astfel încât (a + 8)(b + 7) = 132. 

a. 49  b. 64 c. 36 d. 81
 

 

8. Rezultatul calculului 
9

1

3

1

2

1

9

1

3

1

2

1









  este: 

a. 
9

4
 b. 0 c. 1 d. 

9

4
  

 

9. Dintr-o clasă de 28 de elevi, 16 sunt înscrişi la cercul de matematică, 21 sunt înscrişi la cercul de 

informatică, iar 3 nu sunt înscrişi la niciun cerc. Numărul elevilor înscrişi la ambele cercuri va fi: 

a. 10 b. 7 c. 5 d. 12 
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10. Dacă mulţimea A satisface simultan condiţiile: 

i) A  1, 2, 5 = 1, 2;  

ii) A \ 2, 3 = 1;  

iii) numărul elementelor mulţimii A este 3,  

atunci valoarea produsului elementelor din A este: 

a. 10 b. 6 c. 30 d. 15 

 

11. Valoarea sumei: S = –1 – 2 + 3 + 4 – 5 – 6 + 7 + 8 – … – 97 – 98 + 99 + 100 este: 

a. 0 b. 99 c. –99 d.100 

 

12. Al treisprezecelea termen al şirului 5, 10, 20, 40, 80, … este: 

a. 10240 b. 20480 c. 5120 d. 2560 

 

13. Dacă rădăcina pătrată a numărului pozitiv 
ba

ba





9

5
 este 

7

6
, atunci fracţia 

a

b
 este egală cu: 

a. 
19

25
  b. 

3

25
  c. 

19

25
 d. 

2

25
 

 

14. Determinaţi două numere naturale consecutive ştiind că primul reprezintă 80% din al doilea. Cât la sută 

reprezintă pătratul primului număr din pătrat celui de-al doilea număr? 

a. 45%  b. 64% c. 65% d. 75% 

 

15. Dacă 
5

3

23






ba

ba
, atunci valoarea numărului raţional 

ba

ba

25

2




, cu a, b  N, este: 

a. 
13

1
 b. –

13

1
 c. –

13

2
 d. 

13

3
 

 

16. Rezultatul calcului 

212

2

1
:

4

1
1

5

1
2

8

1
:1:

3

2
331 























































 este: 

a. –214 b. –72 c. 81 d. –162 

 

17. Suma numerelor x, y, z pentru care 
643

zyx
  şi xyz = 576 este: 

a. 39 b. 32 c. 24 d. 26 

 

18. Dacă media aritmetică a patru numere întregi consecutive este 
2

1
, atunci produsul lor este: 

a. –4 b. 4 c. 0 d. –6 

 

19. Soluţia x a ecuaţiei 

3

1
1

1
1

1





  (x – 1) = 2 este: 

a. –1 b. 0 c. 1 d. –2 

 

20. Fie A = {x  Z
*
  x  100} şi B = {x  Z \ N  x  –50}. Numărul elementelor mulţimii A \ B este:  

a. 150 b. 151 c. 101 d. 149 
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21. Fie A mulţimea literelor din cuvântul matematica. Considerăm următoarea listă de propoziţii: 

a) m  A; b) f  A; c) a  A; d) a, m  A; 

e) A    a, c, e, i, m, t; f) a, m, e, t = a, e, m, t; 

g) a, c, e, i, m, t  A; h) e  A. 

Numărul afirmaţiilor false din lista de mai sus este: 

a. 3 b. 4 c. 6 d. 2 
 

22. Ştiind că x
2
 = 121, x > 0, y = 5, atunci valoarea expresiei 2yx   este: 

a. 6 b. 5 c. 7 d. 4 

 

23. Rezultatul calculului: 
2 1 2 4 2 4 8 3 6 12 ... 100 200 400

3 1 3 9 2 6 18 3 9 27 ... 100 300 900

           

           

 este:  

a. 
9

2
 b. 

3

4
 c. 

3

2
 d. 

9

4
 

 

24. Rezultatul calculului 
7002

2007


 este: 

a. 223 b. 213 c. 75 d. 123 

 

25. O diagonală a unui paralelogram ABCD formează cu două dintre laturile acestuia unghiuri cu măsurile 

de 20 şi 50. Măsura unghiului obtuz al paralelogramului este:  

a. 150 b. 110 c. 130 d. 100 

 

26. Lungimea laturii unui dreptunghi reprezintă 30% din perimetrul dreptunghiului. Valoarea raportului 

dintre lungime şi lăţime este: 

a. 
3

4
 b. 

2

5
 c. 

2

3
 d. 

3

5
 

 

27. Se consideră triunghiul ABC, cu AB = AC, şi M şi N mijloacele laturilor AB şi AC. Dacă AC = 2MN şi 

BC = 40 cm, atunci perimetrul patrulaterului BMNC este egal cu: 

a. 120 cm b. 100 cm c. 70 cm d. 90 cm 

 

28. În figura alăturată, OE şi OF sunt bisectoarele unghiurilor AOM, respectiv 

NOB. Măsura unghiului EOF este de: 

a. 140 b. 130 c. 150 d. 160 

 

29. Determinaţi măsura unghiului ascuţit al paralelogramului ştiind că măsurile a două dintre unghiurile sale 

egale au măsurile 2x + 164 şi respectiv 4x – 17. 

a. 15 b. 5 c. 10 d. 30 

 

30. Dacă fiecare latură a unui romb s-ar mări cu 50 cm, atunci perimetrul rombului ar fi de 10 m. Lungimea 

laturii rombului este de: 

a. 2 m b. 3 m c. 4 m d. 1 m 

 

A O B 

F 

N M 

E 120 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – MATEMATICĂ 

CLASA  a VII-a 

Varianta 5 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute  

 

 

Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 

 

 

1. Rezultatul calculului 6 – 15 + 17 – 14 – 20 – 3 este: 

a. 14 b. 26 c. 10 d. 17 

 

2. Restul împărţirii numărului n = 9
12

 – 7
12

 la 10 este: 

a. 3 b. 1 c. 0 d. 4 

 

3. În urma efectuării calculelor: –5(–1)
2n+1

 + 4(–1)
2n+2

 – (–3)(–1)
2n

 + (–1)
2n+3

, n  N, obţinem: 

a. 5 b. 11  c. 10  d. 13 

 

4. Să se calculeze suma S = (–1 + 2 – 3 + 4 – … – 2009 + 2010) + (1 – 2 + 3 – 4 + … + 2009 – 2010). 

a. 0  b. –1  c. 2010 d. –2010 

 

5. Numărul maxim al unghiurilor ascuţite ale unui patrulater convex este: 

a. 3 b. 4 c. 2 d. 1 

 

6. C.m.m.d.c. al numerelor x = (16  12
10

 – 4  12
10

) : (12
6
  1728) şi y = (7  9

16
 + 18  9

15
) : 3

30
 – 3

2
 este egal cu:  

a. 144 b. 72 c. 36 d. 18 

 

7. Se consideră mulţimile A = x  N  625x 3, B = y   N   yy82 6 şi C = z  N  zz36 4. 

Produsul elementelor mulţimii (A  B)  C este: 

a. 64 b. 8 c. 0 d. 96 

 

8. Câte numere raţionale distincte are şirul: 3;6,0;1;
5

3
;75,0;

4

3
;

4

3
;

4

3
;5,0;

2

1
 ? 

a. 5 b. 8 c. 4 d. 6 
 

9. Fie mulţimile 


















2
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5

6
,

6

1

8

5
,

3

1

2

3
A  şi B = 





 ;
3

2

2

4
;

5

1

8

3






3

4

9

5
. Numărul propoziţiilor 

adevărate este egal cu: 

a) A  B = ; b) A = B; c) card(A  B) = 4; 

d) A \ B = 








24

11
,

6

7
; e) B \ A = 









9

7
,

40

7
; f) A  B; 

g) B  A; h) card A = 2; i) card B = 2. 

a. 4 b. 1 c. 3 d. 6 
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Varianta 5 2 

10. Fie trapezul isoscel ABCD cu baza mare AB. Laturile neparalele formează un unghi cu măsura de 60. 

Dacă semidreapta (AC este bisectoarea unghiului DAB şi CD = 20 cm, atunci perimetrul trapezului ABCD 

este egal cu: 

a. 100 cm b. 120 cm c. 160 cm d. 140 cm 
 

11. Calculând 
100

181

10

3
2

5

1

2

1
3

100

19
8  , obţinem: 

a. 
100

639
 b. 9 c. 10 d. 11 

 

12. Dacă 91,0
1183


cba

, atunci valoarea expresiei 
200 100 100

1
22 91 8 91 91 3

c b a
E

   
        

   
 este egală 

cu: 

a. 2 b. 
5

1
 c. 

5

2
 d. 

2

1
 

 

13. Ordinea crescătoare a numerelor a = 35% din 









7

4
, b = a + 5%, şi 

ba
c

11
  este: 

a. c < a < b b. a < c < b c. a < b < c d. a < c < b 

 

14. Soluţia ecuaţiei 
27

6

3

1
5

3

1
5

423


















x  este: 

a. 9 b. 8 c. 
3

2
 d. 

4

9
 

 

15. În paralelogramul ABCD, bisectoarea unghiului ascuţit BAD intersectează latura CD în F şi dreapta BC 

în E. Dacă AB = 10 cm, AD = 7 cm, atunci lungimea segmentului [CF] este de: 

a. 2 cm b. 7 cm c. 3 cm d. 4 cm 

 

16. Mama avea 23 de ani când s-a născut fiica sa şi 27 de ani când s-a născut fiul său. Dacă x este vârsta 

fiului acum şi dacă ştim că tot acum vârsta celor trei împreună este de 61 ani, atunci x este egal cu: 

a. 10 b. 14 c. 6 d. 8 

 

17. Dacă 
3

32

x

y
  , atunci valoarea numărului 

yx

yx

2,115

310




 va fi: 

a. 12 b. 8 c. –6 d. –10 

 

18. Vitezele de deplasare ale unui biciclist şi ale unei maşini se află în raportul 7 : 15. Dacă maşina parcurge 

o anumită distanţă în 2 ore şi 27 de minute, atunci timpul când biciclistul parcurge aceeaşi distanţă va fi: 

a. 5 h 15 min b. 4 h 54 min c. 5 h 5 min d. 4 h 47 min 

 

19. O persoană depune la o bancă suma de 1800 euro cu dobânda anuală de 5%. Ce sumă va încasa după un 

an? 

a. 1840 b. 1860 c. 1850 d. 1890 

 

20. Fie ABCD un dreptunghi şi punctele E, F  AC, astfel încât DE  AC şi BF  AC. Dacă EF = AD, atunci 

măsura unghiului obtuz făcut de diagonalele dreptunghiului este de: 

a. 120 b. 135 c. 105 d. 145 
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Varianta 5 3 

21. Într-o ladă sunt 120 de mere, din care 15% sunt stricate. Care este probabilitatea ca, luând un măr la 

întâmplare, acesta să fie bun? 

a. 0,9 b. 0,75 c. 0,8 d. 0,85 

 

22. Se împarte numărul 1530 în părţi direct proporţionale cu numerele 3, 2, 4. Cea mai mică din aceste părţi 

are valoarea:   

a. 510 b. 340 c. 170 d. 280 

 

23. Deplasându-se cu viteza de 12 km/h, un biciclist parcurge distanţa dintre două localităţi în 150 de 

minute. În cât timp ar parcurge aceeaşi distanţă dacă s-ar deplasa cu viteza de 18 km/h? 

a. 1 h 15 min b. 1 h 30 min c. 1 h 40 min d. 1 h 50 min 

 

24. Dintr-o clasă de 28 de elevi, doi elevi au obţinut nota 5, cinci elevi au obţinut nota 6, opt elevi au obţinut 

nota 7, patru elevi au obţinut nota 8, şase elevi au obţinut nota 9 şi trei elevi au obţinut nota 10. Media clasei, 

calculată cu două zecimale, fără rotunjire, este: 

a. 7,68 b. 7,83 c. 7,57 d. 8,02 

 

25. Triunghiul ABC este isoscel, AB = AC şi m(B) = 40. Se prelungeşte latura AB cu segmentul BD astfel 

încât BD = BC şi A  BD. Atunci m(ACD) va fi: 

a. 70 b. 30 c. 50 d. 40 

 

26. Fie numerele:  2024...642 x  şi 2025 2 4 6 ... 2024 2209y        . 

Numărul real x – y este egal cu: 

a. 47 b. –2 c. 22  d. 2 

 

27. Suma elementelor mulţimii: 






  289529 xx Z   x  Z  x – 5 < 20 este: 

a. 31 b. 144 c. 82 d. 16 

 

28. În urma efectuării operaţiilor în: 48:1544545523

























   se obţine: 

a. 32  b. 0 c. – 3  d. 3  

 

29. Fie numerele: x = 1  9  9  6, y = 19  9  6, z = 1  99  6, t = 1  9  96, v = 19  96. 

Cel mai mare număr dintre cele cinci enumerate, este: 

a. y b. z c. v d. t 

 

30. În figura alăturată, bisectoarele CE, respectiv [BD, formează un unghi de 100. 

Măsura unghiului BAC este de: 

a. 30 b. 70 c. 20 d. 40 

 

A D C 

E 100 

O 

B 

x x 

y 
y ? 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA a II-a – MATEMATICĂ 

CLASA a VII-a 
 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute 

 Bifaţi în grila de concurs singurul răspuns corect  

 
1. Considerăm punctele A(1, 0); B(–1, 2); C(3, 4); D(0, –2); E(–3, –5); F(2, –3); G(–4, 0);  
H(–4, –2); I(0, 1) reprezentate într-un reper cartezian xOy. Numărul punctelor situate pe axa absciselor este: 

A. 2 B. 0 C. 1 D. 3 

 

2. Considerăm punctul A(3, –4) în reperul cartezian xOy. Atunci A', simetricul punctului A faţă de originea 

reperului va avea coordonatele: 

A. (–3, –4) B. (–3, 4) C. (3, –4) D. (3, 4) 

 

3. În reperul cartezian xOy considerăm punctele A(0, 2), B(2, 4) şi C(6, 0). Determinaţi măsura unghiului 

OAB al patrulaterului OABC.     

A. 115 B. 135 C. 145 D. 150 

 

4. Fie mulţimile A = {0, 1} şi B = {–1, 2}. Determinaţi (a, b)  R  R, astfel încât relaţia x  A  y = ax + b 

să fie o dependenţă funcţională între cele două mulţimi. 

A. (3, –1) B. (–1, 3) C. (–3, 1) D. (3, 1)  

 

5. Flori cumpără 5 trandafiri roşii şi 17 trandafiri galbeni. Ea îi aşază într-o vază pe masă. Probabilitatea ca 

luând la întâmplare un trandafir din vază acesta să fie roşu este: 

A. 
7

22
 B. 

6

11
 C. 

5

7
 D. 

5

22
 

 

6. Se ştie că a2 + 4a – 2b + b2 = –5. Calculaţi valoarea expresiei (a + b)2011 + b2011. 

A. 2 B. 0 C. 1 D. –1 

 

7. Soluţia ecuaţiei 
1 2 3 2010 2011

... 2011
1 2 3 2010 2011

x x x x x    
       este: 

A. –2011 B. –1 C. 2011 D. 0 

 

8. Rezolvând ecuaţia x2 = 1 + 3 + 5 + 7 + … + 99 obţinem soluţia negativă: 

A. –51             B. –49               C. –52               D. –50              

                                                                                                                

9. Soluţia reală a ecuaţiei |x – a2 + a + 1| + |a + 3| = 0 este: 

A. 10 B. 12 C. 11 D. –11            

  

10. Aflaţi cel mai mic element al mulţimii A = {x  Z  x – 2011 + x + 2011  2x}. 

A. –2011 B. 0 C. –2010 D. –1             

 

11. Dacă a, b, c sunt trei numere reale nenule astfel încât a + b + c = 1 şi 
1 1 1

0
a b c
   , atunci valoarea 

expresiei a2 + b2 + c2 este: 

A. 
4

1
 B. 

2

3
 C. 2 D. 1 
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12. Valoarea maximă, din mulţimea soluţiilor naturale, a inecuaţiei: 

     
5 4 3 5 4 3

2 3 4 4 3 2

x x x x x x     
      este: 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

 

13. În reperul cartezian xOy trapezul dreptunghic ABCD cu m(A) = m(D) = 90o are vârful A de 

coordonate A(2, –3). Ştiind că AB || Ox, AB = 4, AD = 5 şi CD = 7, coordonatele punctului C în cadranul 

întâi sunt: 

A. C(9, 2) B. C(7, 3) C. C(9, 1) D. C(7, 2) 

 

14. Într-o clasă sunt 12 băieţi şi 9 fete. Se ştie că primul elev în ordine alfabetică este o fată. Probabilitatea ca  

al doilea elev în ordine alfabetică să fie băiat este: 

      A. 0,8               B. 0,4               C. 0,2                  D. 0,6   

 

15. În figura alăturată sunt reprezentate cheltuielile făcute de Dan 

într-o săptămână. Media zilnică a cheltuielilor va fi: 

A. 
7

26
 B. 

7

25
 C. 

7

24
 D. 

7

27
 

 

 

 

 

 

 

 

16. Se consideră mulţimile A =
6

3

x
x

x

  
  

  

 şi B =  2 2 8x x x    . Numărul elementelor 

mulţimii AB este: 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 0. 

 

17. Numărul tuturor perechilor de numere întregi (x, y) care verifică condiţiile |x – 1| 1 şi |2x – y| = 3 este: 

A. 4 B. 6 C. 8 D. 2 

 

18. Dacă preţul unui produs s-a scumpit succesiv cu 15% şi respectiv cu 10% atunci preţul final este,  

în procente, mai mare decât preţul iniţial cu:  
A. 25% B. 26,5% C. 22,5% D. 27,5% 

 

19. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei 
3 5 12 1

2,75
2 4

x x 
    este egală cu:  

A.  B. 
1

2

 
 
 

 C.   D.  2,5  

20. Perimetrul triunghiului ABC având lungimile laturilor notate a, b, c şi îndeplinind condiţia 

1225628322134 222  ccbbaa  este: 

A. 333   B. 232   C. 133   D. 33   

 

21. 111 suporteri ai unei echipe de fotbal s-au deplasat cu 27 vehicule, autoturisme de 5 locuri şi motociclete 

de două locuri, fiecare vehicul transportând numărul maxim de persoane admis. Numărul de autoturisme 

folosite de suporteri în deplasare este de: 

A. 19 B. 23 C. 18 D. 16 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

L M M J V S D zi 

lei 
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22. Considerăm punctele A(8, 5), B(0, –1), C(7, –2), D(1, 5), E(1, 6), F(–2, 1) reprezentate într-un reper 

cartezian xOy. Dintre acestea numărul celor care se află pe cercul de centru M(4, 2) şi rază r = 5 este: 

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 

 

23. Diagonala unei pieţe publice, având forma unui pătrat, este parcursă de Cristian în 40 secunde. Ştiind că 

lungimea pasului lui Cristian este de 8 dm şi el face 150 de paşi pe minut, numărul de dale dreptunghiulare 

de dimensiuni 25 cm  80 cm  necesare pentru pavarea pieţei este: 

A. 2000 B. 32000 C. 16000 D. 12000 

 

24. În triunghiul ABC dreptunghic în A se ştie că m( )B̂ = 60 şi AC = 36 cm. Lungimea medianei AM este: 

A. 34  B. 12 C. 26  D. 6 

 

25. Un trapez dreptunghic are bazele de lungimi 10 respectiv 6 cm şi un unghi cu măsura de 45. Atunci 

perimetrul său este: 

A. 22 + 24 cm B. 18 + 22 cm C. 16 + 4 2 cm D. 20 + 24 cm               

 

26. O tablă de oţel în formă de pătrat cu latura de 120 cm trebuie vopsită pe ambele părţi. Calculaţi cantitatea 

de vopsea necesară, ştiind că pentru 45 cm2 se consumă 3 g de vopsea. 

A. 19,2 kg B. 1,92 kg C. 0,192 kg D. 192 kg 

 

 27. Aria unui trapez ABCD (AB || CD) cu AB = 14 cm, CD = 4 cm, AD = 6 cm, iar BC = 8 cm este: 
 

A. 43,2 cm2 
B. 54,4 cm2        C. 72,2 cm2        D. 16,2 cm2                 

 

28. În cercul C(O, R), considerăm coardele paralele (AB) şi (CD). Dacă AB = 12 cm, CD = 16 cm şi R = 10 cm, 

atunci distanţa dintre coarde, în cazul când centrul cercului este între AB şi CD, este de: 

A. 14 cm B. 2 cm C. 8 cm D. 10 cm 

 

29. Fie ABCDEF un hexagon regulat. Raportul dintre aria triunghiului ACE şi aria hexagonului este: 

A. 
2

1
 B. 

2

3
 C. 

2

2
 D. 

3

1
 

 

30. Un romb are diagonalele cu lungimile de 12 cm şi 16 cm. Atunci aria patrulaterului format de mijloacele 

laturilor rombului este: 

A. 64 cm2 B. 48 cm2 C. 32 cm2 D. 96 cm2 
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3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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4

4

4

4

4

4

4

4

4
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA NATIONALA – MATEMATICĂ 

CLASA A VII-A 
 

 

 

 
1. În reperul cartezian xOy reprezentăm punctele A(1, 0); B(–1, 2); C(3, 4). Triunghiul ABC este: 

A. oarecare B. echilateral C. dreptunghic D. isoscel  

 

2. În reperul cartezian xOy considerăm punctul A(4, 5). Proiecţia punctului A pe axa absciselor este: 

A. A'(0, 5) B. A'(–4, 5) C. A'(4, 0) D. A'(4, –5) 

 

3. În reperul cartezian xOy considerăm punctele A(0, 3 + 1); B(–1, 1); C(1, 1). Măsura unghiului ABC este de: 

A. 90 B. 45 C. 30 D. 60 

 

4. Minimul expresiei x
2
 – 4x + 9, xR este: 

A. 3 B. 4 C. –3 D. 5  

 

5. Într-un reper cartezian xOy sunt reprezentate punctele A (6, 4), B(4, –4), C(–2, 0), M(5, 0), N(1, –2),  

P(2, 2). Mai jos sunt enumerate afirmaţiile: 

i) PM =
2

BC
 ii) MN  AC iii) BCPM este trapez iv) AABC = 4  AMNP 

Numărul afirmaţiilor adevărate este: 

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 

 

6. Numărul 2011 1xa   , pentru orice x natural nenul: 

A. este iraţional B. este natural  C. nu este real D. este raţional 

 

7. Dacă x –
1

x
 = 4, atunci x

2
 +

2

1

x
 este egal cu: 

A. 16 B. 18 C. 6 D. 14 

 

8.  Calculând [(2x + 5)
2
 – 10(2x + 5)] : (2x – 5) obţinem: 

A. –9              B. 2x – 10           C. 2x – 5             D. 2x + 5 

 

9. Într-o şcoală sunt 800 de elevi. Care este probabilitatea de a exista cel puţin doi elevi care-şi sărbătoresc 

ziua de naştere în aceeaşi zi? 

A. 
800

365
 B. 

800

366
 C. 0 D. 1 

 

10. Ştiind că 2

2

1
7a

a
  , valoarea pozitivă a numărului 

1
a

a
  va fi: 

A. 5 B. 9 C. 3 D. 4 

 

11. Aflaţi perimetrul triunghiului ABC pentru care avem c – 4 + |3| b = 10a – a
2
 – 25, unde a, b, c sunt 

lungimile laturilor triunghiului. 

A. 16 B. 12 C. 10 D. 1 
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12. Numerele întregi x, y, z care verifică relaţia x
2
 + 2y

2
 + 5z

2
 = 39 sunt: 

A. x = 4, y = 3, z =1            B. x = 3, y = 4, z =1 C. x = 43, y = 1, z =4 D. x = 4, y = 1, z =3 

 

13. Rezolvând în mulţimea numerelor naturale ecuaţia: 

(x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + ... + (x + 50) = (x + 25)
2
 + 25,  

 se obţine pentru x valoarea: 

A. 25 B. 26 C. 50 D. 51 

 

14. Valoarea numărului real a pentru care ecuaţia  a
2
x + 1 = a + x nu are soluţii în R este: 

A. 1 B. –1 C. 0 D. 2   

 

15. Soluţia ecuaţiei 0,1x + 0,01x + 0,001x + 0,0001x = 2
2
 – 0,667 este: 

A. 0,3 B. 30 C. 3 D. 300 

 

16. Pe mesele de la nuntă s-au pus garoafe în vaze. Dacă se pun 3 flori într-o vază rămân 3 garoafe fără vază. 

Dacă se pun câte 5 flori, rămân 5 vaze fără flori. Câte flori sunt? 

A. 60 B. 55 C. 40 D. 45 

 

17. Adriana are în bibliotecă 306 cărţi, aşezate pe trei rafturi. Pe raftul de sus sunt cu 10 cărţi mai mult decât 

pe cel de jos şi cu 16 mai puţin decât pe cel din mijloc. Numărul de cărţi de pe raftul din mijloc este: 

     A. 116            B. 100           C. 90                D. 106 

 

18. Fie mulţimile A = {x  Z  x  3} şi B = {x  Z  11(2x + 1) – 3(x + 9) > 6(3x – 2)}. Mulţimea A B  

este egală cu: 

A. {–3, –2, 0, 4, 5}  B. {–1, 1} C.   D. {–1, 1}  

 

19. Fie A = {–1, 0, 1, 2}, B = {0, 1, 2}. Enumerăm mai jos o listă de relaţii între mulţimile A şi B: 

   i) x  y, x  A, y = x + 1, y  B 

   ii) x  y, x  A, y = x, y  B 

   iii) x  y, x  A, y = 1
6

5

6

1 2  xx , y  B   

   iv) x  y, x  A, y = x, y  B 

Numărul relaţiilor care reprezintă o dependenţă funcţională între cele două mulţimi este:
 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

 

20. Un număr de două cifre împărţit la suma cifrelor sale dă câtul 5 şi restul 11. Dacă împărţim răsturnatul 

său la suma cifrelor sale, obţinem câtul 5 şi restul 2. Numărul căutat este: 

A. 76 B. 67 C. 87 D. 78 

 

21. Pliind în 4 pe lungime şi în 3 pe lăţime o foaie de hârtie, se obţine un pătrat. Perimetrul foii nepliate este 

de 294 cm. Atunci aria foii nepliate este: 

A. 5292 B. 5924 C. 5296 D. 5922                    

 

22. Numărul perechilor de numere întregi (x, y) care verifică condiţiile x – 1  1 şi 2x – y = 3 este: 

A. 4 B. 6 C. 2 D. 8 

 

23. Raportul catetelor unui triunghi dreptunghic este 0,75, iar mediana relativă la ipotenuză are lungimea de 

10 cm. Perimetrul triunghiului va fi: 

A. 32 B. 64 C. 48 D. 72 

 

24. Fie ABCD un trapez isoscel, cu AB  CD şi cu diagonalele perpendiculare. Dacă AB = 2 cm şi CD = 8 cm, 

atunci lungimea diagonalei este: 

A. 5 2   cm B. 28 cm C. 4 cm D. 24 cm     
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25. Calculând cos 20 + cos 50 – sin 70 – sin 40 se obţine numărul: 

A. 2 B. 1 C. –1 D. 0 

 

26. Un paralelogram ABCD are laturile AB = 9 cm, BC = 10 cm. Dacă diagonala sa AC = 11 cm, atunci aria 

sa va avea valoarea: 

A. 290  B. 2  C. 260  D. 2120  

 

27. Fie ABCD un trapez dreptunghic cu m( Â ) = m( D̂ ) = 90, AB = 8 cm, BC = 5 cm, CD = 12 cm. Aria 

patrulaterului cu vârfurile în mijloacele laturilor trapezului este: 

A. 30 B. 15 C. 60 D. 25 

 

28. Fie ABCD un pătrat de latură 12 şi punctele E  (BC), F  (CD) astfel încât FC = EC =
3

1
BC. Atunci 

distanţa de la punctul E la latura AF este: 

A. 
36 13

13
 B. 

13

1324
 C. 

20 13

13
 D. 

13

1348
           

 

29. În cercul circumscris triunghiului ABC diametrul care trece prin C este perpendicular pe bisectoarea 

unghiului B̂ . Ştiind că m( B̂ ) = 80, atunci măsura arcului AB este: 

A. 120 B. 160 C. 80 D. 100 

 

30. Într-un cerc de centru O, unghiurile la centru AOB şi BOC au măsurile de 140 şi 160. Măsura unghiului 

ABC este: 

A. 70 B. 30 C. 80 D. 100
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA NATIONALA – MATEMATICA 

 CLASA  A VII-A 
 

 

 

Răspunsuri corecte: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

D C D D A A B D D C B A A B B 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

D A C A A A B C A D C B C A B 
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