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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA A VIII-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. Efectul de seră 
Atunci când carbonul este ars, el produce energie, care este apoi utilizată în diverse scopuri. 

Principalii combustibili fosili sunt cărbunele, petrolul şi gazele naturale, iar cea mai mare parte a 
lumii industriale se alimentează din aceste surse de energie. […] 

Combustibilii fosili creează însă multe probleme. Una dintre acestea este faptul că sunt resurse 
neregenerabile – odată epuizaţi, ei nu mai pot fi înlocuiţi.  

O altă îngrijorare majoră este legată de impactul pe care îl au asupra mediului. Atunci când 
combustibilii fosili sunt arşi, ei emană dioxid de carbon, care este eliberat în atmosferă – astfel se 
creează aşa-numitul „efect de seră”.  

Termenul este folosit pentru a descrie ceea ce se întâmplă atunci când căldura care ar trebui 
să părăsească planeta rămâne prinsă în atmosfera Pământului. Dioxidul de carbon, vaporii de apă 
şi ozonul împiedică această căldură să părăsească atmosfera terestră, iar efectul este asemănător 
cu ceea ce se întâmplă atunci când acţiunea Soarelui asupra sticlei creşte temperatura dintr-o seră. 
Nivelul de dioxid de carbon din atmosferă s-a dublat în ultimele două sute de ani, iar acest fapt i-a 
făcut pe oamenii de ştiinţă să tragă concluzia că, pe termen lung, se va produce o creştere a 
temperaturii medii pe Pământ – fenomen numit „încălzire globală”.  

(Comorile pământului, colecţie apărută în 2010) 
   

1. Conform informaţiilor prezentate în text, dintre combustibilii fosili fac parte: 
a. cărbunele şi petrolul; 
b. cărbunele, petrolul şi gazele naturale; 
c. alte surse de energie; 
d. dioxidul de carbon. 
 
2. Următoarea afirmaţie nu este corectă:  
a. Combustibilii fosili sunt resurse neregenerabile – odată epuizaţi, ei nu mai pot fi înlocuiţi.  
b. Nivelul de dioxid de carbon din atmosferă s-a dublat în ultimele două sute de ani. 
c. Combustibilii fosili sunt resurse regenerabile. 
d. Pe termen lung, se va produce o creştere a temperaturii medii pe Pământ.  
 
3. „Efectul de seră” se produce atunci când: 
a. soarele încălzeşte planeta Pământ;  
b. dioxidul de carbon, vaporii de apă şi ozonul se aglomerează în atmosfera terestră; 
c. căldura care ar trebui să părăsească planeta rămâne prinsă în atmosfera Pământului; 
d. dioxidul de carbon se elimină din atmosfera terestră. 
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4. Nivelul de dioxid de carbon din atmosferă: 
a. s-a dublat în ultimele două sute de ani; 
b. a provocat efectul de seră întotdeauna în atmosfera terestră; 
c. a scăzut în ultima sută de ani; 
d. va creşte de trei ori în următorii ani. 
 
5.  Textul dat are scopul: 
a. de a prezenta date statistice despre atmosfera terestră;  
b. de a trezi emoţii intense în sufletul cititorului; 
c. de a prezenta informaţii despre atmosfera din apropierea Soarelui; 
d. de a-l informa pe cititor în legătură cu efectele arderii combustibililor fosili asupra atmosferei 
terestre. 
 
6. Cuvântul energie are, în textul dat: 
a. sens propriu de bază; 
b. sens propriu secundar; 
c. sens figurat; 
d. niciuna dintre variantele anterioare. 
 
7. Cuvântul epuizaţi din textul dat conţine: 
a. un diftong; 
b. un diftong şi două semivocale; 
c. un hiat; 
d. doi diftongi. 
 
8. În propoziţiile subordonate din fraza Atunci când carbonul este ars, el produce energie, care 
este apoi utilizată în diverse scopuri apar următoarele predicate: 
a. este ars – predicat nominal, este utilizată – predicat verbal; 
b. este ars – predicat nominal, produce – predicat verbal; 
c. este ars – predicat verbal, este utilizată – predicat verbal; 
d. este ars – predicat verbal, este apoi utilizată – predicat nominal. 
 
9. Predicatele din ultima frază a textului dat sunt, în ordine: 
a. s-a dublat în... ani, a făcut, să tragă, va produce; 
b. s-a dublat, a făcut, să tragă concluzia, se va produce; 
c. a dublat, a făcut, să tragă concluzia, se va produce; 
d. s-a dublat, a făcut, să tragă, se va produce. 
 
10. Fraza referitoare la consecinţele arderii combustibililor fosili care conţine o subordonată 
atributivă este: 
a.  Una dintre acestea este faptul că sunt resurse neregenerabile – odată epuizaţi, ei nu mai pot fi 
înlocuiţi.  
b. Termenul este folosit pentru a descrie ceea ce se întâmplă atunci când căldura care ar trebui să 
părăsească planeta rămâne prinsă în atmosfera Pământului. 
c. Dioxidul de carbon, vaporii de apă şi ozonul împiedică această căldură să părăsească atmosfera 
terestră... 
d. Atunci când combustibilii fosili sunt arşi, ei emană dioxid de carbon, care este eliberat în 
atmosferă... 
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B. Soarele începea să coboare alene spre apus, roşu şi rotund ca o bilă de fier încins 
rostogolită pe dealul pârjolit ce se vedea în zare. Cei doi bărbaţi, adăpostiţi până atunci sub un 
umbrar de pânză aspră, mânjit de funinginea purtată din cine ştie ce ţinuturi şi ars de ploile acide, 
s-au ridicat de pe băncuţa pe care stătuseră o vreme şi au intrat într-o clădire albă, ciuruită şi ea 
de ploi. Unul dintre ei, cel mai tânăr, era înalt, cu faţa îmbujorată, şi nu ştia ce înseamnă să fii 
bolnav. Blond, cu pielea albă, nu arăta totuşi niciun semn că potopul de foc din ceruri l-ar fi făcut 
să sufere în vreun fel, deşi – dacă ar fi să-l credem pe cuvânt – în prospecţiunile sale se plimbase 
prin tot felul de locuri. Parcă ar fi purtat tot timpul o pavăză împotriva soarelui arzător, a cărui 
dogoare nu o mai îmblânzise de săptămâni întregi niciun nor de ploaie. Celălalt, stăpânul acelor 
locuri unde deocamdată nu voia să mai trăiască nimeni, era un bătrân la fel de înalt, uscat şi 
vânos, cu pielea maronie şi părul alb. Riduri adânci, întunecate, îi brăzdau faţa şi pielea gâtului. 
Uşor aplecat de spate, obişnuia şi acum să se ferească de toate pragurile de sus ale uşilor.  

— Şi cum s-a întâmplat că aţi renunţat la cariera de astronaut? Eu m-am gândit întotdeauna 
cât de minunat trebuie să fie să explorezi alte lumi, să  

[treci prin infernul acid al atmosferei de pe planeta a treia a stelei Lucille, unde cinci David 
Eugen se degradaseră iremediabil şi lui însuşi îi fusese afectat blocul motor, sau să îţi simţi creierul 
electronic trepidând sub vibraţiile undelor gamma în centura de radiaţii a stelelor neutronice], asta 
nu fiindcă roboţii s-ar fi temut de moarte – cine ar fi riscat să le programeze astfel de sentimente? –, 
ci pentru că neliniştea deconectării definitive afecta toate mecanismele înzestrate cu un rudiment de 
inteligenţă (unii ar zice că e cam acelaşi lucru). 

(Radu Pavel Gheo, Fairia – o lume îndepărtată) 
 
11. În textul dat autorul utilizează următoarele moduri de expunere: 
a. descrierea (unor peisaje şi a unor personaje); 
b. monologul narativ; 
c. naraţiunea ca mod dominant de expunere; 
d. descrierea (unor peisaje şi a unor personaje), naraţiunea şi dialogul. 
 
12. Personajele care apar în fragmentul dat sunt: 
a. un tânăr blond şi un bătrân înalt; 
b. un tânăr bolnav şi un bătrân uscat; 
c. cinci David Eugen; 
d. un tânăr blond, un bătrân înalt şi cinci David Eugen. 
 
13. Roboţii la care se face referire în text: 
a. sunt programaţi să se teamă de moarte; 
b. sunt afectaţi de vibraţiile undelor gamma în centura de radiaţii a stelelor neutronice; 
c. nu au niciun fel de sentimente; 
d. nu au nici măcar inteligenţă rudimentară. 
 
14. Se dau următoarele cuvinte: (1) irecuperabil; (2) ireparabil; (3) inextricabil; (4) definitiv. 
Dintre acestea, sunt sinonime potrivite pentru adverbul subliniat în secvenţa cinci David 
Eugen se degradaseră iremediabil:
a. 1 şi 2; 

  

b. numai 1; 
c. 1 şi 3; 
d. 1, 2 şi 4. 
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15. Cuvântul subliniat în structura rotund ca o bilă de fier încins
a. derivare; 

 s-a format prin: 

b. compunere prin contopire; 
c. conversiune; 
d. derivare şi, ulterior, conversiune. 
 
16. În enunţul Soarele începea să coboare alene spre apus, roşu şi rotund ca o bilă de fier încins 
rostogolită pe dealul pârjolit ce se vedea în zare apar, în ordine, următoarele figuri de stil: 
a. epitet, epitet multiplu, comparaţie, epitet; 
b. personificare, epitet, comparaţie, epitet; 
c. enumeraţie, epitet, comparaţie, epitet; 
d. personificare, enumeraţie, epitet, epitet. 
 
17. Prima propoziţie din text este: 
a. principală, dezvoltată, afirmativă, enunţiativă propriu-zisă, cu subiect exprimat; 
b. principală, dezvoltată, afirmativă, enunţiativă propriu-zisă, cu subiect inclus; 
c. principală, simplă, afirmativă, enunţiativă propriu-zisă, cu subiect exprimat; 
d. principală, simplă, negativă, enunţiativă propriu-zisă, cu subiect exprimat. 
 
18. Secvenţa care conţine o construcţie incidentă este: 
a.  Cei doi bărbaţi, adăpostiţi până atunci sub un umbrar de pânză aspră, mânjit de funinginea 
purtată din cine ştie ce ţinuturi... 
b. Unul dintre ei, cel mai tânăr, era înalt, cu faţa îmbujorată, şi nu ştia ce înseamnă să fii bolnav. 
c. nu arăta totuşi niciun semn că potopul de foc din ceruri l-ar fi făcut să sufere în vreun fel, deşi – 
dacă ar fi  să-l credem pe cuvânt – în prospecţiunile sale se plimbase prin tot felul de locuri. 
d. Celălalt, stăpânul acelor locuri unde deocamdată nu voia să mai trăiască nimeni, era un bătrân 
la fel de înalt, uscat şi vânos... 
 
19. În fraza Unul dintre ei, cel mai tânăr, era înalt, cu faţa îmbujorată, şi nu ştia ce înseamnă să 
fii bolnav. există: 
a. două predicate nominale şi o propoziţie subiectivă; 
b. două predicate nominale şi o propoziţie atributivă; 
c. un predicat nominal şi două propoziţii predicative; 
d. trei predicate nominale şi o propoziţie predicativă. 
 
20. Prin contragerea subordonatelor subliniate în frazele Şi cum s-a întâmplat că aţi renunţat la 
cariera de astronaut? şi Soarele începea să coboare alene spre apus, roşu şi rotund ca o bilă de 
fier încins rostogolită pe dealul pârjolit ce se vedea în zare
a. două subiecte;  

 se obţin: 

b. un subiect şi un atribut; 
c. un subiect şi un nume predicativ; 
d. două atribute. 
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C.  
Seceta a ucis orice boare de vânt. 
Soarele s-a topit şi a curs pe pământ.  
A rămas cerul fierbinte şi gol. 
Ciuturile* scot din fântână nămol. 
Peste păduri tot mai des focuri, focuri, 
Dansează sălbatice, satanice jocuri.  
Mă iau după tata la deal printre târşuri*, 
Şi brazii mă zgârie, răi şi uscaţi. 
Pornim amândoi vânătoarea de capre, 
Vânătoarea foametei în munţii Carpaţi. 
Setea mă năruie. Fierbe pe piatră 
Firul de apă prelins din cişmea. 
Tâmpla apasă pe umăr. Păşesc ca pe-o altă 
Planetă, imensă şi grea. 
..................................................................... 

    (Nicolae Labiş, Moartea căprioarei) 
*târş – copac pipernicit, uscat, nedezvoltat 
*ciutură, ciuturi, s. f. Găleată sau vas făcut din doage sau dintr-un trunchi scobit, care serveşte la scos apa din fântână 
 
21. În versul Seceta a ucis orice boare de vânt apare, ca figură de stil: 
a. metafora; 
b. epitetul; 
c. personificarea; 
d. repetiţia. 
 
22. Imaginile artistice din al doilea vers al poeziei sugerează: 
a. căldura copleşitoare; 
b. imaginea soarelui în apropierea asfinţitului; 
c. căderea nopţii; 
d. cerul luminos. 
 
23. Repetiţia, personificarea şi inversiunile din versurile Peste păduri tot mai des focuri, focuri, 
/ Dansează sălbatice, satanice jocuri. creează imagini artistice care se referă la: 
a. oamenii care dau foc crengilor din pădure; 
b. bucuria cu care este întâmpinată vara, ca anotimp al belşugului; 
c. sărbătoarea naturii; 
d. atmosfera cumplită dintr-o zi de vară secetoasă. 
 
24. Versurile transmit: 
a. sentimentele de bucurie ale omului la venirea verii; 
b. starea apăsătoare, provocată de seceta cumplită; 
c. indiferenţa omului faţă de starea naturii; 
d. regretul pentru venirea verii. 
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25. Cuvintele ciuturile, târşuri fac parte din: 
a. fondul principal lexical; 
b. vocabularul fundamental; 
c. masa vocabularului şi fondul principal lexical; 
d. masa vocabularului. 
 
26. Verbul din structura setea mă năruie: 
a. are sens propriu de bază; 
b. are sens propriu secundar; 
c. are sens figurat; 
d. nu are sens de sine stătător. 
 
27. Cuvintele subliniate în versurile Setea mă năruie. Fierbe pe piatră / Firul de apă prelins din 
cişmea
a. atribut, atribut, complement circumstanţial de loc; 

. au, în ordine, următoarele funcţii sintactice: 

b. subiect, atribut, complement indirect; 
c. subiect, atribut, complement circumstanţial de loc; 
d. complement direct, atribut, complement circumstanţial de loc. 
 
28. Partea de propoziţie subliniată în versul Pornim amândoi vânătoarea de capre

a. atributivă; 

  devine, prin 
expansiune: 

b. predicativă; 
c. subiectivă; 
d. altă subordonată. 
  
29. Un aspect comun al textelor B şi C este:  
a. descrierea unor peisaje terestre; 
b. ilustrarea relaţiei dintre om şi mediul înconjurător; 
c. prezentarea elementelor specifice vieţii oamenilor pe pământ; 
d. crearea unor imagini artistice care se referă la căldura sufocantă. 
 
30. Următoarea afirmaţie este corectă: 
a. Textele A, B şi C sunt scrise în scopul transmiterii unor informaţii despre mediul în care trăieşte 
omul. 
b. Textele A şi B urmăresc sensibilizarea cititorului. 
c. Textul A prezintă informaţii despre planeta Pământ. 
d. Textul C urmăreşte sensibilizarea cititorului. 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA A VIII-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. Smaraldul este un mineral care cristalizează în sistemul hexagonal; culoarea verde este 

dată de ionii de crom şi vanadiu. Este un alumosilicat de beriliu din grupa pietrelor preţioase. 

Smaraldul se poate confunda (lucru ce uşurează înşelătoria) cu turmalina, cu dioptazul sau cu 

sticlele colorate. 

Prima oară este menţionat mineralul în Egiptul antic, în secolul al XII-lea î.Hr., fiind folosit ca 

piatră preţioasă, obţinându-se din minele de la Sikait şi Sabara, de unde mai târziu furnizează timp 

de peste o mie de ani şi europenilor smaralde, până când în secolul al XVI-lea spaniolii cuceresc 

America de Sud. În Asia este cunoscut de perşi, turci şi de dinastia mogulilor din India. În anul 

1935 se reuşeşte producerea smaraldului artificial numit Igmerald de firma IG Farben, Bitterfeld 

Germania. 

Cea mai frecventă utilizare a sa este de piatră preţioasă. 

Smaraldul are o culoare stabilă; numai la o temperatură de 700-800°C, îşi schimbă culoarea. 

Din cauza fisurilor din cristal culoarea devine neuniform repartizată, ceea ce a determinat pe 

producătorii de giuvaeruri să acopere cristalul cu un strat de răşină sintetică incoloră pentru 

stabilizarea culorii cristalului. 

Smaraldul este frecvent imitat prin smaralde artificiale, turmalina verde, dioptaz sau varietăţi 

de granat ca: demantoid şi grosular sau sticlă colorată. 

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

 

 

1. Conform informaţiilor prezentate în text, smaraldul se poate confunda cu: 

a. cromul şi vanadiul; 

b. beriliul; 

c. demantoidul, granatul; 

d. turmalina, dioptazul, sticlele colorate. 

 

2. Două locuri de unde se obţinea smaraldul sunt: 

a. India, Germania; 

b. Egipt, Germania; 

c. Sikait, Sabara; 

d. Farben, Bitterfeld. 
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3. Producătorii de giuvaeruri au acoperit cristalul cu un strat de răşină sintetică incoloră 

pentru: 

a. acoperirea fisurilor din cristal;  

b. stabilizarea culorii cristalului; 

c. obţinerea strălucirii; 

d. modificarea culorii cristalului în timpul arderii. 

 

4. Smaraldul este o piatră preţioasă de culoare: 

a. roşie; 

b. albastră; 

c. verde; 

d. cromată. 

 

5.  Textul dat are scopul: 

a. de a prezenta informaţii ştiinţifice despre smarald;  

b. de a-l informa pe cititor despre formele pe care le ia smaraldul prin prelucrare; 

c. de a-l implica afectiv pe cititor; 

d. de a furniza informaţii despre proporţia în care se găsesc diferite elemente chimice în structura 

smaraldului. 

  

6. Cuvântul mineral este, în textul dat: 

a. monosemantic; 

b. polisemantic; 

c. folosit cu sens figurat; 

d. folosit cu două sensuri diferite. 

 

7. Cuvintele crom, vanadiu, alumosilicat, beriliu din textul dat aparţin: 

a. vocabularului fundamental; 

b. fondului principal lexical; 

c. masei vocabularului; 

d. atât vocabularului fundamental, cât şi masei vocabularului. 

 

8. Cuvintele hexagonal, neuniform, frecvent din textul dat sunt despărţite corect în silabe în 

varianta: 

a. hex-a-go-nal, neu-ni-form, frecv-ent; 

b. he-xa-go-nal, neu-ni-form, frec-vent; 

c. hex-a-go-nal, ne-u-ni-form, fre-cvent; 

d. he-xa-go-nal, ne-u-ni-form, frec-vent. 

 

9. Un sinonim contextual pentru verbul a furniza din textul dat (de unde mai târziu furnizează 

timp de peste o mie de ani şi europenilor smaralde) este: 

a. a produce; 

b. a livra; 

c. a dărui; 

d. a înzestra. 
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10. În propoziţia În Asia este cunoscut de perşi, turci şi de dinastia mogulilor din India. apare: 

a. un predicat verbal exprimat prin verbul a fi; 

b. un predicat nominal; 

c. un predicat verbal exprimat prin verbul a cunoaşte; 

d. un predicat nominal cu nume predicativ multiplu. 

 

B. Nu se aştepta, dar când nu mai fu nimic de privit, încât ochii-i nu mai aveau întrebuinţare, 

tocmai atunci o întâlni pe Zeiţa de smaragd. În fiecare piatră verde mică e o mică Zeiţă care este în 

acelaşi timp marea Zeiţă a tuturor smaragdelor. Dacă eşti în piatră, ea pare întotdeauna mare, 

deşi n-ai cum s-o vezi, întrucât nu-i nimeni pe care să-l vezi şi nimic de privit. Zeiţa se află într-un 

fel acolo, dincolo de frontierele smaragdului, iar tu nu eşti niciunde şi nu ai de traversat nicio 

frontieră. Te simţi ca un contrabandist, deşi nu faci niciun fel de contrabandă. [...] 

Şi cu toate că nu exista nici în afară şi nici înăuntru, uneori ieşea din lumea de smarald şi de 

fiecare dată Zeiţa venea cu ea. [...] 

Totul a început ca un joc. S-a terminat ca un lucru familiar, jucătorul însuşi făcând parte din 

jocul de smaragd. 

(Ioan Petru Culianu, Jocul de smaragd) 

11. Textul dat se referă la: 

a. un joc al imaginaţiei, în care protagonistul intră în lumea din interiorul unui smarald; 

b. descrierea unei zeiţe; 

c. posibilitatea ca un om să intre în relaţie cu o zeiţă de smarald; 

d. dorinţa evadării în lumea de smarald pe care o trăieşte un om care priveşte această piatră 

preţioasă; 

 

12. Caracteristicile care, aşa cum rezultă din textul dat, i-ar putea fi asociate „Zeiţei de 

smarald” sunt: 

a. verde, înaltă, mare; 

b. este mică , locuieşte în fiecare piatră, dar este şi marea Zeiţă a tuturor smaraldelor; 

c. poate vorbi cu cei care privesc smaraldul; 

d. blândă, mută, stăpâneşte puterea tuturor smaraldelor. 

 

13. Cel care contemplă smaraldul: 

a. îşi propune să alcătuiască regulile unui joc al smaraldului; 

b. este incapabil să înţeleagă ce se întâmplă; 

c. nu are imaginaţie bogată; 

d. este fascinat de jocul imaginar care îi permite să pătrundă în interiorul smaraldului şi să o 

întâlnească pe Zeiţă. 

 

14. Se dau următoarele cuvinte: (1) limitele; (2) graniţele; (3) liniile; (4) locurile. Dintre acestea, 

sunt sinonime potrivite pentru substantivul subliniat în secvenţa Zeiţa se află într-un fel acolo, 

dincolo de frontierele smaraldului...  

a. 1 şi 2; 

b. numai 1; 

c. 1 şi 3; 

d. 1, 2 şi 3. 
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15. Cuvântul subliniat în structura iar tu nu eşti niciunde s-a format prin: 

a. compunere prin subordonare; 

b. compunere prin alăturare; 

c. conversiune; 

d. derivare. 

 

16. În enunţul În fiecare piatră verde mică e o mică Zeiţă care este în acelaşi timp marea Zeiţă a 

tuturor smaraldelor. apar următoarele figuri de stil: 

a. epitet, repetiţie, antiteză; 

b. personificare, epitet, comparaţie; 

c. enumeraţie, epitet, comparaţie; 

d. personificare, enumeraţie, epitet. 

 

17. Prima propoziţie din text este: 

a. principală, dezvoltată, afirmativă, enunţiativă propriu-zisă; 

b. principală, dezvoltată, negativă, enunţiativă propriu-zisă; 

c. principală, simplă, afirmativă, enunţiativă propriu-zisă; 

d. principală, simplă, negativă, enunţiativă propriu-zisă. 

 

18. Secvenţa care conţine un raport sintactic de coordonare la nivelul frazei este:  

a. Dacă eşti în piatră, ea pare întotdeauna mare; 

b. Te simţi ca un contrabandist, deşi nu faci niciun fel de contrabandă; 

c. Zeiţa se află într-un fel acolo, dincolo de frontierele smaraldului, iar tu nu eşti niciunde şi nu ai 

de traversat nicio frontieră. 

d. În fiecare piatră verde mică e o mică Zeiţă care este în acelaşi timp marea Zeiţă a tuturor 

smaraldelor. 

 

19. În fraza Dacă eşti în piatră, ea pare întotdeauna mare, deşi n-ai cum s-o vezi, întrucât nu-i 

nimeni pe care să-l vezi…   există: 

a. şase predicate (cinci verbale şi unul nominal); 

b. şase predicate (patru verbale şi două nominale); 

c. şapte predicate (patru verbale şi trei nominale); 

d. şapte predicate (trei verbale şi patru nominale). 

 

20. Prin expansiunea cuvântului subliniat din structura uneori ieşea din lumea de smarald se 

obţine: 

a. o subordonată subiectivă;  

b. o subordonată predicativă; 

c. o subordonată atributivă; 

d. două subordonate atributive. 

 

C. 

Frumoasa mea cu ochii verzi 

Ca două mistice smaralde,  

Te duci spre alte ţări mai calde 

Melancolia să ţi-o pierzi! 
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Dar, dacă vrei să mă dezmierzi,  

Mai fă o dată să mă scalde 

Priviri din ochii tăi cei verzi 

Ca două mistice smaralde! 

 

Veni-vor mulţi să-ţi spuie-n versuri 

Că te iubesc, şi cum, şi cât; 

Vor spune-o mai frumos ca mine,  

Dar nu te vor iubi atât! 

    (Cincinat Pavelescu, Frumoasa mea cu ochii verzi...) 

 

21. În primele două versuri ale poeziei apar următoarele figuri de stil: 

a. epitetul, comparaţia, inversiunea; 

b. invocaţia, epitetul, comparaţia; 

c. personificarea, epitetul, comparaţia; 

d. metafora, comparaţia, epitetul. 

 

22. Comparaţia din a doua strofă a poeziei sugerează: 

a. îndepărtarea iubitei; 

b. dorinţa de a păstra amintirea ochilor iubitei; 

c. frumuseţea iubitei; 

d. absenţa iubitei. 

 

23. Enumeraţia din ultima strofă a poeziei sugerează: 

a. admiraţia îndrăgostitului faţă de femeia iubită; 

b. sentimentele altor admiratori faţă de persoana iubită de eul liric; 

c. fericirea trăită de îndrăgostit; 

d. frumuseţea iubitei. 

 

24. Versurile transmit: 

a. o stare de tristeţe; 

b. o stare de melancolie; 

c. intensitatea iubirii trăite de îndrăgostit; 

d. regretul pentru pierderea iubitei. 

 

25. Un sinonim contextual pentru adjectivul mistic este: 

a. sacru; 

b. secret; 

c. inexplicabil; 

d. enigmatic. 

 

26. Verbul subliniat din versul Mai fă o dată să mă scalde: 

a. are sens propriu de bază; 

b. are sens propriu secundar; 

c. are sens figurat; 

d. nu are sens de sine stătător. 
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27. În strofa a doua a poeziei subiectul exprimat este: 

a. priviri; 

b. ochii; 

c. smaralde 

d. două. 

 

28. Partea de propoziţie subliniată în versul Frumoasa mea cu ochii verzi devine, prin 

expansiune: 
a. subordonată atributivă; 

b. subordonată predicativă; 

c. subordonată subiectivă; 

d. altă subordonată. 

  

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

a. descrierea unor personaje; 

b. ilustrarea sentimentelor unor îndrăgostiţi; 

c. crearea unor imagini artistice, pornind de la caracteristici ale smaraldului; 

d. valorificarea unor proprietăţi chimice şi fizice ale smaraldului. 

 

30. Următoarea afirmaţie este corectă: 

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

b. Textele B şi C urmăresc sensibilizarea cititorului; 

c. Textele A, B şi C urmăresc sensibilizarea cititorului; 

d. Textul B transmite direct sentimentele autorului. 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA A VIII-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. Primăvara este unul din cele patru anotimpuri ale zonei temperate, marcând tranziţia de la 

iarnă spre vară. Din punct de vedere astronomic, marcarea începutului primăverii este, de cele mai 

multe ori, legată de echivalenţa dintre durata temporală zilei şi a nopţii, timp al anului numit 

echinox în astronomie. Astfel, în emisfera nordică, echinoxul de primăvară este datat astronomic în 

jur de 21 martie al fiecărui an, în timp ce în emisfera sudică, acelaşi echinox este în jurul datei de 

23 septembrie. Simultan cu existenţa unui echinox într-una din cele două emisfere ale Terrei, 

echinoxul „opus” marchează cealaltă emisferă. 

Similar, terminarea primăverii şi începutul verii astronomice sunt considerate a fi în jurul datei 

când ziua devine maximă, iar noaptea minimă, timp al anului numit solstiţiu de vară. Astfel, în 

emisfera nordică, solstiţiul de vară este datat în jurul datei de 21 iunie, respectiv în emisfera 

sudică, acelaşi solstiţiu este plasat temporal în jurul datei de 21 decembrie. Similar cu „antinomia” 

echinoxurilor de la începutul primăverii, simultan cu existenţa unui solstiţiu într-una din cele două 

emisfere ale Terrei, solstiţiul „opus” marchează cealaltă emisferă. 

În realitate, datorită condiţiilor specifice geografice şi climatice ale diferitelor locuri care 

aparţin zonelor temperate, există foarte multe criterii care trebuie considerate pentru a marca 

anotimpul primăvară. Aceste diferenţieri specifice au marcat profund viaţa oamenilor din diferite 

zone ale planetei din punct de vedere agricultural, existenţial, filozofic şi cultural. Întotdeauna, 

primăvara şi echivalentul său conceptual, filozofic şi ideatic au însemnat dezgheţul, topirea, 

trezirea la viaţă, reînnoirea şi renaşterea naturii, vieţii şi a societăţii. 

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

 

1. Conform informaţiilor prezentate în text, primăvara: 

a. începe, din punct de vedere astronomic, în jurul datei de 21 martie în emisfera nordică şi 23 

septembrie în emisfera sudică; 

b. începe în jurul datei când ziua devine maximă, iar noaptea minimă; 

c. se sfârşeşte în momentul echinoxului; 

d. începe în momentul solstiţiului. 

 

2. Echinoxul şi solstiţiul au loc: 

a. la aceeaşi dată în ambele emisfere; 

b. la date diferite, stabilite în funcţie de emisferă; 

c. la 21 martie şi 21 iunie în ambele emisfere; 

d. la 23 septembrie şi 21 decembrie în ambele emisfere. 
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3. În plan simbolic, primăvara este asociată cu: 

a. tranziţia de la iarnă spre vară;  

b. echivalenţa dintre durata zilei şi a nopţii; 

c. „antinomia” echinoxurilor; 

d. renaşterea naturii, a vieţii şi a societăţii. 

 

4. Textul dat are scopul: 

a. de a prezenta informaţii ştiinţifice despre anotimpul primăvara;  

b. de a-l implica afectiv pe cititor; 

c. de a crea imagini artistice referitoare la primăvară; 

d. de a furniza informaţii despre regiunile în care apare primăvara. 

 

5. În textul dat autorul utilizează: 

a. naraţiunea; 

b. descrierea artistică; 

c. descrierea ştiinţifică; 

d. monologul. 

 

6. Cuvântul echinox este, în textul dat: 

a. monosemantic; 

b. polisemantic; 

c. folosit cu sens figurat; 

d. folosit cu două sensuri diferite. 

 

7. Cuvintele astronomie, echinox, solstiţiu, emisferă  din textul dat aparţin: 

a. vocabularului fundamental; 

b. fondului principal lexical; 

c. masei vocabularului; 

d. fondului principal de cuvinte. 

 

8. Cuvintele agricultural, antinomie, geografice din textul dat sunt despărţite corect în silabe în 

varianta: 

a. a-gri-cul-tu-ral, an-ti-no-mi-e, ge-o-gra-fi-ce; 

b. a-gri-cul-tu-ral, ant-i-no-mi-e, geo-gra-fi-ce; 

c. agri-cul-tu-ral, a-nti-no-mi-e, ge-o-gra-fi-ce; 

d. a-gri-cul-tu-ral, an-ti-no-mi-e, geo-gra-fi-ce. 

 

9. Un sinonim contextual pentru substantivul tranziţia  din textul dat (Primăvara este unul din 

cele patru anotimpuri ale zonei temperate, marcând tranziţia de la iarnă spre vară.) este: 

a. deplasarea; 

b. trecerea; 

c. translaţia; 

d. transformarea. 
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10. În propoziţia: Primăvara este unul din cele patru anotimpuri ale zonei temperate, marcând 

tranziţia de la iarnă spre vară. există: 

a. un predicat verbal exprimat prin verbul a fi; 

b. un predicat nominal; 

c. un predicat verbal exprimat prin verbul a marca; 

d. un predicat nominal cu nume predicativ multiplu. 

 

B. ...Lăsase livada astă-toamnă, cenuşie de ploi, împotmolită în glodul mohorât; o regăsea 

ageră, plină de cer, înmugurind. 

...În cale îi ieşiră merii, vişinii, piersicii, renglozii... Şi, rând pe rând, buzele lui murmurau: 

— Iată merii; iată vişinii; iată piersicii... 

Aşa cum ar fi spus: bine v-am găsit, merilor; bine v-am găsit, vişinilor; bine v-am găsit, 

piersicilor... 

...Ocoli întreaga livadă, şi la urmă de tot se îndreptă spre pomul dintre toţi mai drag, spre 

zarzărul de la geamul fostei lui odăi. „S-a mai schimbat oare?” Şi-l amintea de când era mic; şi el, 

şi zarzărul. Copilăriseră... Crescuse cu încetul, râzând cu dinţii de lapte ai mugurilor fiecărui 

April, înălţându-se pe treptele primăverilor, spre fereastra odăii. Şi într-o dimineaţă neuitată, 

copilul în cămaşă de noapte şi pomul în cămaşă de flori îşi întind mânile la geam, pe pragul prin 

care zarzărul intra în odaie, cu vântul şi cu soarele... 

...Îl văzu de departe, şi-l auzi şi se grăbi să-l întâmpine. Pe zidul alb, zvântat de soare, crengile 

se desprindeau armonioase, cu braţele înălţate în ritmul unui început de dănţuire; mulţimea mugu-

rilor ţesea un abur umed de mărgăritare ruginii. Părea îmbujorat zarzărul, şi surâzător, ca obrajii 

bucuriei... 

(Ionel Teodoreanu, Cel din urmă basm) 

 

11. Textul dat prezintă: 

a. descrierea unei livezi la sfârşitul toamnei; 

b. acţiunile unui personaj-narator; 

c. descrierea artistică a unei livezi; 

d. portretul unui personaj; 

 

12. Un element personificat în textul dat este: 

a. livada; 

b. copilul; 

c. primăvara; 

d. zarzărul. 

 

13. Cel care se întoarce în livada pe care o ştia din copilărie trăieşte: 

a. o melancolie apăsătoare; 

b. sentimente de bucurie profundă şi de melancolie; 

c. tristeţea provocată de îndepărtarea de copilărie; 

d. o stare de nelinişte, de teamă. 

 

14. Punctele de suspensie folosite frecvent în textul dat au rolul: 

a. de a transmite sentimentele naratorului; 

b. de a marca, grafic, trecerea de la o idee la alta a celui care contemplă livada; 

c. raportul de coordonare dintre propoziţiile unei fraze; 

d. începutul unor alineate. 
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15. În text, predomină imaginile artistice: 

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

  

16. Apar numai cuvinte cu diftongi în seria:  

a. toamnă, cenuşie,  ploi, împotmolită; 
b. regăsea,  ieşiră, lui, murmurau; 
c. iată,  piersicilor, geam, încetul; 
d. dinţii, ai,  desprindeau, auzi.  
 

17. Prima propoziţie din text este: 

a. principală, simplă, afirmativă, enunţiativă propriu-zisă; 
b. secundară, dezvoltată, afirmativă, enunţiativă propriu-zisă; 
c. principală, dezvoltată, afirmativă, enunţiativă propriu-zisă; 
d. principală, simplă, negativă, enunţiativă propriu-zisă. 
 

18. Secvenţa care conţine numai raporturi sintactice de coordonare (la nivelul propoziţiei sau 

al frazei) este:  
a. merii, vişinii, piersicii; 
b. Şi, rând pe rând, buzele lui murmurau; 
c. Crescuse cu încetul; 
d. Îl văzu de departe. 

 

19. În fraza: Şi într-o dimineaţă neuitată, copilul în cămaşă de noapte şi pomul în cămaşă de flori 
îşi întind mânile la geam, pe pragul prin care zarzărul intra în odaie, cu vântul şi cu soarele... 

există: 
a. două propoziţii principale şi o subordonată atributivă; 
b. o propoziţie principală şi o subordonată predicativă; 
c. o propoziţie principală şi o subordonată subiectivă; 
d. o propoziţie principală şi o subordonată atributivă. 
 

20. Prin expansiunea cuvântului subliniat din structura: Părea îmbujorat zarzărul se obţine: 

a. o subordonată subiectivă;  
b. o subordonată atributivă; 
c. o subordonată predicativă; 
d. o propoziţie principală. 

 

C. 
Îngânând prin văi tăria 
sună ramul, sună glia. 
Focuri ard, albastre ruguri. 
Pomii simt dureri de muguri. 
 
Prinşi de duhul înverzirii 
prin grădini ne-nsufleţim. 
Pe măsura-naltă-a firii 
gândul ni-l dezmărginim. 
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Ce-am uitat aprindem iară. 

Sub veşminte ne ghicim. 

Căutăm în primăvară 

un tărâm ce-l bănuim. 

 

Căutăm pământul unde 

mitic să ne-alcătuim, 

ochi ca oameni să deschidem, 

dar ca pomii să-nflorim. 

  (Lucian Blaga, Focuri de primăvară) 

 

21. Figurile de stil care apar în prima strofă a poeziei sunt:  

a. metafora, enumeraţia, repetiţia, epitetul, personificarea; 

b. metafora, epitetul, personificarea, comparaţia; 

c. personificarea, enumeraţia, repetiţia; 

d. epitetul, personificarea, repetiţia, enumeraţia. 

 

22. Metafora din versurile: Prinşi de duhul înverzirii/prin grădini ne-nsufleţim sugerează: 

a. tristeţea oamenilor; 

b. revenirea la viaţă a naturii, care are ecou în sufletele oamenilor; 

c. frumuseţea primăverii; 

d. înnoirea peisajului. 

 

23. Comparaţia din ultima strofă a poeziei evidenţiază: 

a. legătura strânsă care există între starea sufletească a eului liric şi imaginea cadrului natural; 

b. nostalgia eului liric în raport cu peisajul dominat de primăvară; 

c. dorinţa eului liric de a se metamorfoza în pom înflorit; 

d. frumuseţea aparte a oamenilor şi a peisajului, primăvara. 

 

24. În text: 

a. se transmit indirect sentimente, în raport cu un peisaj; 

b. se transmit direct sentimente de fericire intensă; 

c. nu se transmit sentimente, se descrie un peisaj; 

d. se transmit direct sentimente de melancolie. 

 

25. Un sinonim contextual pentru adjectivul dezmărginim (gândul ni-l dezmărginim.) este: 

a. desfacem; 

b. dezlegăm; 

c. limităm; 

d. eliberăm. 

 

26. Verbul din versul sună ramul, sună glia: 

a. are sens propriu de bază; 

b. are sens propriu secundar; 

c. are sens figurat; 

d. nu are sens de sine stătător. 
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27. În versurile din strofa a treia apar: 

a. un subiect exprimat prin substantiv comun şi subiecte subînţelese; 

b. un subiect subînţeles şi două subiecte incluse; 

c. numai subiecte incluse; 

d. un subiect inclus şi un subiect subînţeles. 

 

28. Propoziţia subordonată din versurile: Căutăm pământul unde/mitic să ne-alcătuim este: 

a. predicativă; 

b. atributivă; 

c. subiectivă; 

d. altă subordonată. 

  

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

a. transmiterea unor sentimente în raport cu un peisaj de primăvară; 

b. ilustrarea unor peisaje; 

c. crearea unor imagini artistice, pornind de la caracteristici ale oamenilor; 

d. prezentarea unor imagini de tip fotografic ale anotimpului primăvara. 

 

30. Următoarea afirmaţie este corectă: 

a. Textele A, B şi C sunt scrise în scopul transmiterii unor informaţii despre anotimpul primăvara; 

b. Textele B şi C urmăresc sensibilizarea cititorului; 

c. Textele A, B şi C urmăresc sensibilizarea cititorului; 

d. Textul B transmite direct sentimentele autorului. 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA A VIII-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. Salcâmul (cf. turc. salkâm) (Robinia pseudacacia, familia Leguminosae) este un arbore 

melifer, cu tulpina înaltă, până la 25-30 de metri şi ramuri spinoase rare, fiind aclimatizat în 

Romania. Provine din continentul nord-american. Creşte spontan pe aproape orice tip de teren. Are 

capacitatea de a fixa azotul din atmosferă, iar şemineele îşi păstrează mulţi ani capacitatea de 

germinare. Are frunze compuse şi flori albe, în ciorchine, puternic mirositoare, iar fructele sunt 

păstăi aplatizate, brun roşcate. Înfloreşte primăvara târziu, în luna mai-iunie. Face parte din 

categoria arborilor cu lemn de esenţă tare, deosebit de rezistent la umezeală. Lemnul este utilizat 

pentru lucrări amplasate în aer liber, stâlpi de gard, construcţii diverse, în industria navală şi 

pentru fabricarea parchetului. Florile au întrebuinţare în farmacia naturistă. Scoarţa salcâmului 

conţine fitotoxine. 

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

 

1. Conform informaţiilor prezentate în text, salcâmul: 

a. este un arbore cu tulpina înaltă, care creşte spontan pe orice tip de teren; 

b. este un arbore cultivat în toate regiunile lumii; 

c. este cultivat în România în condiţii speciale, fiind aclimatizat; 

d. creşte numai pe continentul nord-american. 

 

2. Florile salcâmului: 

a. sunt brun-roşcate; 

b. au capacitate de germinare; 

c. sunt dispuse în ciorchine, puternic mirositoare; 

d. apar primăvara devreme. 

 

3. Lemnul de salcâm este utilizat: 

a. pentru lucrări amplasate numai în interiorul locuinţelor;  

b. pentru construcţii diverse, de interior şi exterior; 

c. numai pentru fabricarea navelor; 

d. în industria carburanţilor. 

 

4. Textul dat are scopul: 

a. de a prezenta informaţii despre salcâm;  

b. de a oferi cititorului posibilitatea de a alege între modalităţile de utilizare a salcâmului; 

c. de a convinge cititorul să utilizeze lemnul de salcâm în diverse scopuri; 

d. de a furniza informaţii despre regiunile în care trăieşte salcâmul. 
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5. În textul dat se utilizează: 

a. epitetul; 

b. personificarea; 

c. comparaţia; 

d. enumeraţia. 

 

6. Cuvântul azot din textul dat este: 

a. monosemantic; 

b. polisemantic; 

c. folosit cu sens figurat; 

d. folosit cu două sensuri diferite. 

 

7. Cuvintele  aclimatizat, aplatizate, fitotoxine  din textul dat aparţin: 

a. vocabularului fundamental; 

b. fondului principal lexical; 

c. masei vocabularului; 

d. atât masei vocabularului, cât şi vocabularului fundamental. 

 

8. Cuvintele aclimatizat, amplasate, atmosferă, melifer, din textul dat sunt despărţite corect în 

silabe în varianta: 

a. ac-li-ma-ti-zat, am-pla-sa-te, at-mo-sfe-ră, me-li-fer; 

b. ac-li-ma-ti-zat, amp-la-sa-te, a-tmo-sfe-ră, mel-i-fer; 

c. a-cli-ma-ti-zat, am-pla-sa-te, at-mo-sfe-ră, me-li-fer; 

d. a-cli-ma-ti-zat, am-pla-sa-te, at-mos-fe-ră, me-li-fer. 

 

9. Se dau următoarele cuvinte: (1) dese; (2) dense; (3) reduse; (4) limitate. Dintre acestea, sunt 

antonime potrivite pentru adjectivul subliniat în secvenţa Salcâmul […] este un arbore melifer, 

cu tulpina înaltă, până la 25-30 de metri şi ramuri spinoase rare. 

a. 1 şi 2; 

b. numai 1; 

c. 1 şi 3; 

d. 1, 2 şi 3. 

 

10. În enunţul: Salcâmul (cf. turc. salkâm) (Robinia pseudacacia, familia Leguminosae) este un 

arbore melifer, cu tulpina înaltă, până la 25-30 de metri şi ramuri spinoase rare, fiind aclimatizat 

în Romania. apar: 

a. un predicat verbal exprimat prin verbul a fi; 

b. un predicat nominal; 

c. două predicate nominale; 

d. un predicat nominal şi un predicat verbal. 

 

B. Toată lumea cunoştea acest salcâm. Copiii se urcau în el în fiece primăvară şi-i mâncau 

florile, iar în timpul iernii jucau mija, alegându-l ca loc de întâlnire. Toamna viroaga se umplea cu 

apă, iar în timpul iernii îngheţa. Când erau mici, Paraschiv, Nilă şi Achim curăţau şanţul de ză-

padă şi gloduri şi netezeau cea mai lungă gheaţă de prin împrejurimi. Lunecuşul pornea de undeva 

din susul grădinii şi se oprea la rădăcina copacului. În fiecare iarnă era aici o hărmălaie nemai-

pomenită. Ajungând la capătul gheţuşului, vrând-nevrând, copiii îmbrăţişau tulpina salcâmului, 
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lipindu-şi obrajii înfierbântaţi de scoarţa lui neagră şi zgrunţuroasă. Primăvara, coroana uriaşă a 

salcâmului atrăgea roiuri sălbatice de albine şi Achim se căţăra ambiţios în vârful lui să le prindă. 

Salcâmul era curăţat de crăci în fiecare an şi creştea la loc mai bogat.  

(Marin Preda, Moromeţii) 

11. Textul citat prezintă: 

a. descrierea artistică a unui salcâm; 

b. descrierea unor personaje; 

c. un element central al unui peisaj – salcâmul – care constituie centrul de interes al unor acţiuni; 

d. o succesiune de întâmplări care au loc de primăvara până iarna. 

 

12. Două personaje individuale care apar în textul citat sunt: 

a. Achim şi copiii; 

b. copiii şi Paraschiv; 

c. salcâmul personificat şi Achim; 

d. Paraschiv şi Nilă. 

 

13. În textul dat autorul utilizează, ca moduri de expunere: 

a. naraţiunea şi monologul; 

b. descrierea şi monologul; 

c. naraţiunea şi descrierea; 

d. numai naraţiunea. 

 

14. Salcâmul este prezentat prin intermediul: 

a. epitetelor şi al comparaţiilor; 

b. epitetelor; 

c. epitetelor şi al personificării; 

d. enumeraţiilor. 

  

15. În text, se face referire la acţiuni care au loc: 

a. primăvara; 

b. vara; 

c. primăvara şi iarna; 

d. iarna. 

  

16. Apar numai cuvinte cu diftongi în seria:  

a. cunoştea, lumea, toată, urcau; 

b. fiece, iernii, mâncau, viroaga; 

c. cea, netezeau, gheaţă, salcâmului; 

d. atrăgea, coroana, uriaşă, obrajii. 

 

17. Prima propoziţie din text este: 

a. principală, dezvoltată, afirmativă, enunţiativă propriu-zisă, cu subiect exprimat; 

b. principală, dezvoltată, afirmativă, enunţiativă propriu-zisă, cu subiect inclus; 

c. principală, dezvoltată, afirmativă, enunţiativă propriu-zisă, cu subiect subînţeles; 

d. principală, simplă, afirmativă, enunţiativă propriu-zisă, cu subiect exprimat. 
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18. Secvenţa care nu conţine raporturi sintactice de coordonare în frază este: 

a.  Toamna viroaga se umplea cu apă, iar în timpul iernii îngheţa.  

b. Când erau mici, Paraschiv, Nilă şi Achim curăţau şanţul de zăpadă şi gloduri şi netezeau cea 

mai lungă gheaţă de prin împrejurimi.   

c. Primăvara, coroana uriaşă a salcâmului atrăgea roiuri sălbatice de albine şi Achim se căţăra 

ambiţios în vârful lui să le prindă. 

d. Achim se căţăra ambiţios în vârful lui să le prindă. 

 

19. În fraza: Copiii se urcau în el în fiece primăvară şi-i mâncau florile, iar în timpul iernii jucau 

mija, alegându-l ca loc de întâlnire. există: 

a. două propoziţii principale şi o subordonată atributivă; 

b. o propoziţie principală şi o subordonată atributivă; 

c. o propoziţie principală şi o subordonată subiectivă; 

d. trei propoziţii principale. 

 

20. Prin expansiunea cuvântului subliniat din structura:  netezeau cea mai lungă gheaţă de prin 

împrejurimi se obţine: 

a. o subordonată subiectivă;  

b. o subordonată predicativă; 

c. o subordonată atributivă; 

d. o propoziţie principală. 
 

C. 
Au înnebunit salcâmii  
De atâta primăvară, 
Umblă despuiaţi prin ceruri 
Cu tot sufletul afară. 
 
Şi l-au scos de dimineaţă 
Alb şi încărcat de rouă, 
Cu miresme tari de ceruri 
Smulse dintr-o taină nouă. 
 
Au înnebunit salcâmii 
Şi cu boala lor odată 
S-a-ntâmplat ceva îmi pare 
Şi cu lumea asta toată. 
 
Păsările aiurite 
Îşi scot sufletul din ele 
Pribegind de doruri multe 
Călătoare printre stele. 
 
S-a-mbătat pădurea verde 
Nu mai e aşa de calmă, 
Ţine luna lunguiaţă 
Ca pe-o inimă în palmă. 
.......................................... 

  (Arhip Ciubotariu, Salcâmii) 
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21. În prima strofă a poeziei apar ca figuri de stil: 

a. metafora, comparaţia, epitetul; 

b. metafora, epitetul, personificarea; 

c. personificarea, repetiţia, metafora; 

d. personificarea, comparaţia. 

 

22. Figurile de stil din strofa a doua sugerează: 

a. frumuseţea aparte a salcâmilor înfloriţi; 

b. revenirea la viaţă a naturii; 

c. frumuseţea anotimpului primăvara; 

d. bucuria de a trăi. 

 

23. Comparaţia din ultima strofă citată sugerează: 

a. emoţia eului liric în raport cu peisajul descris; 

b. legătura dintre planul cosmic şi planul terestru; 

c. coborârea lunii aproape de pământ; 

d. un cadru nocturn. 

 

24. În text: 

a. se transmit indirect sentimente de bucurie intensă; 

b. se transmit direct sentimente de melancolie; 

c. nu se transmit sentimente, se descrie un peisaj; 

d. se transmit direct sentimente de încântare în faţa peisajului descris. 

 

25. Un sinonim contextual pentru verbul pribegind este: 

a. plecând; 

b. călătorind; 

c. rătăcind; 

d. zburând. 

 

26. Verbul din versul S-a-mbătat pădurea verde: 

a. are sens propriu de bază; 

b. are sens figurat; 

c. are sens propriu secundar; 

d. nu are sens de sine stătător. 

 

27. În versurile din strofa a treia apar: 

a. un subiect exprimat prin substantiv comun şi subiecte subînţelese; 

b. un subiect exprimat prin substantiv comun şi un subiect exprimat prin pronume nehotărât; 

c. numai subiecte incluse; 

d. un subiect inclus şi un subiect subînţeles. 

 

28. În ultima strofă citată apar: 

a. trei propoziţii, două principale şi una secundară; 

b. două propoziţii principale; 

c. trei propoziţii principale; 

d. o propoziţie principală şi două secundare. 
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29. Un aspect comun al textelor B şi C este:  

a. crearea unor imagini artistice, pornind de la caracteristici ale unui arbore; 

b. ilustrarea unor peisaje în care au loc acţiuni; 

c. transmiterea unor sentimente în legătură cu imagini artistice ale salcâmului;  

d. prezentarea unor evenimente asociate cu venirea primăverii. 

 

30. Următoarea afirmaţie este corectă: 

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

b. Textele B şi C urmăresc sensibilizarea cititorului; 

c. Textele A, B şi C urmăresc sensibilizarea cititorului; 

d. Textul B transmite direct sentimentele autorului. 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA A VIII-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. Să enumerăm încă o dată ceea ce ni s-a părut a fi semnalmentele de fapt ale jocului. Jocul 

este o acţiune care se desfăşoară înlăuntrul unor anumite limite de loc, timp şi de sens, într-o 
ordine vizibilă, după reguli acceptate de bună-voie şi în afara sferei utilităţii sau necesităţii 
materiale. Starea de spirit a jocului este cea a distragerii şi a extazului, fie sacru, fie doar festiv, 
indiferent dacă jocul e consacrare sau divertisment. Acţiunea e însoţită de simţăminte de înălţare şi 
de încordare şi aduce cu sine voioşie şi destindere. 

Este aproape cu neputinţă de tăgăduit că din această sferă a jocului fac parte, în mod ca şi fi-
resc, toate activităţile creaţiei poetice: împărţirea metrică sau ritmică a cuvântării vorbite sau cân-
tate, găsirea de rime sau asonanţe nimerite, ascunderea înţelesului, construcţia artistică a frazei.  

(Johan Huizinga, Homo ludens) 
 
1. Conform informaţiilor prezentate în textul citat, jocul: 
a. este o acţiune care se desfăşoară după reguli acceptate; 
b. se asociază cu ideea de creaţie poetică; 
c. înseamnă absenţa regulilor; 
d. respectă o anumită ordine. 
 
2. Următoarea afirmaţie nu este corectă: 
a. Una dintre activităţile creaţiei poetice este găsirea de rime; 
b. Una dintre activităţile creaţiei poetice este construcţia artistică a frazei; 
c. Activităţile creaţiei poetice fac parte din sfera jocului; 
d. Activităţile creaţiei poetice nu fac parte din sfera jocului. 
 
3. Consecinţele jocului sunt: 
a. încordarea, tensiunea;  
b. voioşia, destinderea; 
c. distragerea, încordarea; 
d. extazul, încordarea. 
 
4. Textul dat are scopul: 
a. de a prezenta opinia unui autor despre caracteristicile jocului;  
b. de a oferi cititorului posibilitatea de a alege între mai multe jocuri; 
c. de a prezenta informaţii ştiinţifice despre joc; 
d. de a realiza o paralelă între joc şi creaţia poetică. 
5. În textul dat apare: 
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a. epitetul; 
b. personificarea; 
c. comparaţia; 
d. enumeraţia. 
 
6. Cuvântul extaz este, în textul dat: 
a. monosemantic; 
b. polisemantic; 
c. folosit cu sens figurat; 
d. folosit cu două sensuri diferite. 
 
7. Cuvintele limite, sacru, semnalmentele din textul dat aparţin: 
a. vocabularului fundamental; 
b. fondului principal lexical; 
c. masei vocabularului; 
d. fondului principal de cuvinte. 
 
8. Cuvintele consacrare, construcţia, distragerii, divertisment, din textul dat sunt despărţite 
corect în silabe în varianta: 
a. con-sa-cra-re, con-struc-ţi-a, di-stra-ge-rii, di-ver-tis-ment; 
b. cons-a-cra-re, cons-truc-ţi-a, dis-tra-ge-rii, di-ver-tis-ment; 
c. con-sa-cra-re, con-struc-ţi-a, dis-tra-ge-rii, di-ver-tis-ment; 
d. con-sa-cra-re, cons-truc-ţi-a, dis-tra-ge-rii, di-ver-tis-ment. 
 
9. Un sinonim contextual pentru substantivul destindere din textul dat (Acţiunea e însoţită de 
simţăminte de înălţare şi de încordare şi aduce cu sine voioşie şi destindere.) este: 
a. întindere; 
b. lenevire; 
c. calm; 
d. relaxare. 
  
10. În enunţul: Este aproape cu neputinţă de tăgăduit verbul aflat la un mod nepersonal are 
funcţia sintactică de: 
a. complement direct; 
b. complement circumstanţial de mod; 
c. subiect; 
d. nume predicativ. 

 
B. Ne-am plictisit repede de desenat şi deodată ne-am hotărât (nu mai ştiu cine a fost cu 

propunerea) să ne jucăm de-a Reginele. Jocul nu era greu: fiecare din noi trebuia să fie regină 
timp de o zi. Pentru că eram şapte, jocul avea să dureze şapte zile. în fiecare zi, regina respectivă 
avea să primească o culoare, un obiect, o floare şi un loc de joacă. Cu ele, ea trebuia să 
improvizeze un spectacol, un joc frumos, la care celelalte aveau să participe ca supuse. Cea mai 
entuziastă era Ester, care se roşise atât de tare la faţă de plăcere, încât pistruii aproape că-i 
dispăruseră. Sigur, aşa n-aveam să ne plictisim nicio clipă întreaga săptămână. Ester a propus să 
tragem la sorţi. Ne-am apucat pe loc să ştergem cu o cârpă udă desenele de pe asfalt şi să tragem 
cercurile celor şapte zile. Cel mai larg l-am tras cu cretă violetă, în interiorul lui am desenat altul 
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cu cretă indigo, următorul era albastru, următorul verde, apoi galben şi oranj, iar în centru 
rămânea un cerc de diametrul unei mingi, pe care l-am haşurat cu cretă roşie. [...] 

Cu asta pusesem la punct tot jocul, iar acum stăteam şi ne priveam zâmbind. De unde să fi ştiut 
atunci că acesta de fapt nu era jocul nostru, aşa cum şahul nu e jocul pionilor şi-al cailor şi al 
reginelor? Nu, pe atunci nu puteam vedea Şahiştii aplecaţi cu gravitate peste lumea noastră. 

(Mircea Cărtărescu, REM) 
 

11. Textul citat prezintă: 
a. acţiunile pe care le întreprind nişte copii pentru a stabili regulile unui joc; 
b. felul în care se desfăşoară un joc; 
c. o succesiune de întâmplări la care participă personaje; 
d. mai multe personaje. 
 
12. Naratorul care apare în textul dat: 
a. este Ester; 
b. este personaj; 
c. se confundă cu autorul; 
d. nu participă la acţiune. 
 
13. Un mod de expunere care nu apare în textul dat este: 
a. dialogul; 
b. descrierea; 
c. naraţiunea; 
d. monologul. 
 
14. Regulile jocului sunt stabilite: 
a. de părinţi; 
b. de copiii participanţi; 
c. de Şahişti; 
d. de pioni. 
  
15. Ultimul paragraf al textului face referire la: 
a. un joc de şah simbolic; 
b. un joc de şah pe care copiii îl joacă entuziasmaţi; 
c. un joc cu cretă colorată; 
d. desenul pe asfalt ca mod de petrecere a timpului. 
  
16. Apar numai cuvinte cu diftongi în seria:  
a. de-a, fiecare, greu, noi;  
b. deodată, ne-am, propunerea, ştiu; 
c. ea, trebuia, ştiu, violetă; 
d. că-i, cea, entuziastă, stăteam. 
 
17. Prima propoziţie din text este: 
a. principală, dezvoltată, afirmativă, enunţiativă propriu-zisă, cu subiect exprimat; 
b. principală, dezvoltată, afirmativă, enunţiativă propriu-zisă, cu subiect inclus; 
c. principală, dezvoltată, negativă, enunţiativă propriu-zisă, cu subiect subînţeles; 
d. principală, simplă, afirmativă, enunţiativă propriu-zisă, cu subiect exprimat. 
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18. Secvenţa care conţine raporturi sintactice de subordonare la nivelul frazei este: 
a. Deodată ne-am hotărât;  
b. Jocul nu era greu; 
c. Ester a propus să tragem la sorţi; 
d. Cu asta pusesem la punct tot jocul, iar acum stăteam şi ne priveam zâmbind. 
 
19. În fraza: Cu ele, ea trebuia să improvizeze un spectacol, un joc frumos, la care celelalte aveau 
să participe ca supuse. există: 
a. o propoziţie principală, o subordonată predicativă şi o subordonată atributivă; 
b. o propoziţie principală, o subordonată subiectivă şi o subordonată atributivă; 
c. două propoziţii principale şi o subordonată atributivă; 
d. o propoziţie principală şi două subordonate atributive. 
 
20. Cuvântul subliniat în structura Sigur

a. adverb de mod, predicat verbal;  

, aşa n-aveam să ne plictisim nici o clipă întreaga 
săptămână. este: 

b. adverb de mod, complement circumstanţial de mod; 
c. adverb de mod, apoziţie; 
d. adverb de mod, cuvânt incident. 
   

C. 
Fericit,  
după o zi de muncă, 
seara, 
te caut pretutindeni, 
copilărie, 
 
şi-n sticla ferestrei, zgâriată 
de trecerea stelelor către zori, 
şi-n iarba-nclinată 
ca după tropotul unei turme 
de bivoli. 
 
Arată-mi-te, hai, 
eu te-am ghicit după urma dinţilor tăi 
în pâinea aburind  
pe masă. 

   (Nichita Stănescu, Joc de seară) 
 
21. În primele două strofe ale poeziei se prezintă: 
a. dorinţa fiinţei umane de a retrăi fericirea copilăriei; 
b. oboseala de după o zi de muncă; 
c. melancolia provocată de trecerea copilăriei; 
d. relaxarea de la finalul unui joc. 
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22. Ultima strofă sugerează: 
a. întâlnirea imaginară cu vârsta copilăriei; 
b. amintirea unor gesturi specifice copilăriei (pâinea muşcată); 
c. dorinţa întoarcerii în timp; 
d. depăşirea unei vârste. 
 
23. Titlul poeziei poate semnifica: 
a. un joc pe care eul liric îl repetă în fiecare seară; 
b. legătura dintre un moment al zilei şi o stare sufletească; 
c. un joc al creatorului cu sensurile cuvintelor, astfel încât să-şi creeze iluzia regăsirii copilăriei; 
d. legătura creatorului cu propria creaţie. 
 
24. În text: 
a. se transmit indirect sentimente de melancolie; 
b. se transmit direct sentimente de melancolie; 
c. se sugerează posibilitatea retrăirii unor amintiri din copilărie, prin jocul imaginaţiei; 
d. se transmit direct sentimente de bucurie legate de desfăşurarea unui joc. 
 
25. Un sinonim contextual pentru cuvântul subliniat în versurile: şi-n sticla ferestrei, zgâriată 

a. luminată; 

/ 
de trecerea stelelor către zori este: 

b. lovită; 
c. mângâiată; 
d. stricată. 
 
26. Verbul din versul: eu te-am ghicit după urma dinţilor tăi: 
a. are sens propriu de bază; 
b. are sens figurat; 
c. are sens propriu secundar; 
d. nu are sens de sine stătător. 
 
27. În versurile din strofa a treia apar: 
a. un subiect exprimat prin substantiv comun şi un subiect subînţeles; 
b. un subiect exprimat prin pronume personal şi un subiect subînţeles; 
c. un subiect exprimat prin pronume personal şi un subiect inclus; 
d. un subiect subînţeles şi un subiect inclus. 
 
28. Cuvântul şi din strofa a doua a poeziei are valoare morfologică de: 
a. conjuncţie coordonatoare copulativă; 
b. conjuncţie coordonatoare adversativă; 
c. prepoziţie; 
d. adverb de mod. 
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29. Un aspect comun al textelor B şi C este:  
a. transmiterea unor sentimente asociate amintirii jocurilor copilăriei; 
b. prezentarea unor acţiuni; 
c. ilustrarea unor reguli ale jocurilor copilăriei;  
d. crearea unor jocuri de cuvinte. 
 
30. Următoarea afirmaţie este corectă: 
a. Textele A, B şi C sunt scrise în scopul transmiterii unor informaţii despre joc. 
b. Textele B şi C prezintă acţiuni specifice jocului. 
c. Textele B şi C ilustrează posibilitatea înscrierii activităţii de creaţie artistică în sfera jocului, 
menţionată în textul A. 
d. Textul B transmite direct sentimentele autorului. 
 
 
 



Grile de corectare teste Romana – Etapa I 

Clasa a VIII‐a 

Varianta 1  Varianta 2  Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5

1. b 

2. c 

3. c 

4. a 

5. d 

6. a 

7. c 

8. c 

9. b 

10. d 

11. d 

12. a 

13. b 

14. d 

15. c 

16. b 

17. c 

18. c 

19. d 

20. b 

21. c 

22. a 

23. d 

24. b 

25. d 

26. c 

27. c 

28. a 

29. d 

30. d 

1. d 

2. c 

3. b 

4. c 

5. a 

6. a 

7. c 

8. d 

9. b 

10. c 

11. a 

12. b 

13. d 

14. a 

15. b 

16. a 

17. d 

18. c 

19. a 

20. c 

21. b 

22. c 

23. a 

24. c 

25. d 

26. c 

27. a 

28. a 

29. c 

30. b 

1. a 

2. b 

3. d 

4. a 

5. c 

6. a 

7. c 

8. a 

9. b 

10. b 

11. c 

12.d 

13. b 

14. b 

15. a 

16. b 

17. c 

18. a 

19. d 

20. c 

21. a 

22. b 

23. a 

24. b 

25. d 

26. c 

27. c 

28. b 

29. a 

30. b 

1. a 

2. c 

3. b 

4. a 

5. d 

6. a 

7. c 

8. d 

9. b 

10. b 

11. c 

12. d 

13. c 

14. b 

15. c 

16. a 

17. a 

18. d 

19. d 

20. c 

21. b 

22. a 

23. b 

24. d 

25. c 

26. b 

27. b 

28. c 

29. c 

30. b 

1. a 

2. c 

3. b 

4. a 

5. d 

6. a 

7. c 

8. c 

9. d 

10. c 

11. a 

12. b 

13. a 

14. b 

15. a 

16. b 

17. b 

18. c 

19. b 

20. d 

21. a 

22. b 

23. b 

24. c 

25. a 

26. b 

27. c 

28. d 

29. a 

30. c 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA a II-a – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 CLASA a VIII-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. Despre Fata babei şi fata moşneagului se poate scrie şi altfel, chiar şi în zilele noastre. 

Imaginaţi-vă: fata moşneagului, o tânără ziaristă care, întâmplător, lucrează la o televiziune ca 

reporter de investigaţii, ajută, datorită reportajelor sale, câţiva copii ai străzii să-şi găsească un 

adăpost şi să lucreze într-o mică firmă de confecţii. Are o soră vitregă, frumoasă şi la fel de isteaţă, 

fata babei, avocat, care o invidiază pentru gloria obţinută, chipurile, prin audiovizal şi care ar face 

orice pentru a-i sta în  cale. Mai apare un bărbat, iubit al fetei moşneagului, pe care fata babei 

încearcă fără succes să-l vrăjească. Şi mai apar multe întâmplări şi încercări nemaipomenite prin 

care fata moşneagului trebuie să treacă pentru a-şi păstra iubirea. Ca într-un roman poliţist sau 

într-un film de acţiune. Sau ca într-o poveste de iubire pe care fata se pare că o scrie, fără să ştie 

că editorul abia aşteaptă să primească manuscrisul... 

(Alex. Ştefănescu, prezentarea romanului Arunc-o pe soră-mea din tren de Stelian Ţurlea) 

 

 

1. În textul dat se prezintă: 

a. un basm popular românesc; 

b. un eveniment de interes naţional; 

c.  un roman contemporan care prelucrează antiteza dintre două personaje feminine; 

d. un eveniment legat de lansarea unei cărţi. 

 

2. Conform informaţiilor din textul dat, „fata moşneagului”, respectiv „fata babei” ar putea 

fi, într-o carte contemporană: 

a. ziaristă, respectiv avocat; 

b. proprietara unui post de televiziune, respectiv ziaristă; 

c. autoare de romane, respectiv ziaristă;  

d. proprietara unei firme de confecţii, respectiv avocat. 

 

3. Autorul articolului citat consideră că „fata moşneagului” şi „fata babei”: 

a. sunt personaje simbolice, ale căror trăsături pot fi valorificate de autori contemporani; 

b. apar numai în basme; 

c. apar numai în literatura pentru copii; 

d.  sunt personaje pozitive. 
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4. O propoziţie dezvoltată din textul dat referitoare la trăsăturile morale ale „fetei babei” 

este: 

a. fata moşneagului, o tânără ziaristă care, întâmplător, lucrează la o televiziune ca reporter de 
investigaţii, ajută...; 
b. Are o soră vitregă, frumoasă şi la fel de isteaţă, fata babei, avocat, care o invidiază; 
c. Are o soră vitregă, frumoasă şi la fel de isteaţă, fata babei, avocat; 
d. pe care fata se pare că o scrie... 
 

5. Numărul atributelor care apar în secvenţa Are o soră vitregă, frumoasă şi la fel de isteaţă, 

fata babei, avocat este: 

a. cinci; 

b. patru; 

c. şase; 

d. trei. 

 

6. În fraza Şi mai apar multe întâmplări şi încercări nemaipomenite prin care fata moşneagului 

trebuie să treacă pentru a-şi păstra iubirea. propoziţiile subordonate sunt, în ordine: 

a. atributivă, subiectivă, circumstanţială de scop; 

b. atributivă, completivă directă, circumstanţială de scop; 

c. atributivă, subiectivă; 

d. principală, atributivă, subiectivă. 

 

7. Cuvântul subliniat în secvenţa pe care fata babei încearcă fără succes devine, prin 

expansiune:  

a. circumstanţială de scop; 

b. circumstanţială de cauză; 

c. circumstanţială de mod; 

d. atributivă.  

 

8. Ultima propoziţie subordonată din textul dat devine, prin contragere: 

a. complement indirect; 

b. complement direct; 

c. subiect; 

d. complement circumstanţial de mod. 

 

9. Cuvântul subliniat în secvenţa Şi mai apar multe întâmplări şi încercări nemaipomenite prin 

care fata moşneagului trebuie să treacă... are valoarea morfologică şi funcţia sintactică:  

a. pronume relativ, atribut; 

b. adjectiv pronominal relativ, atribut; 

c. pronume relativ, complement indirect; 

d. pronume relativ, complement circumstanţial de loc. 

 

10. Secvenţa în care apar numai raporturi sintactice de subordonare la nivelul frazei este: 

a. Are o soră vitregă, frumoasă şi la fel de isteaţă, fata babei, avocat, care o invidiază pentru gloria 

obţinută, chipurile, prin audiovizal şi care ar face orice pentru a-i sta în  cale. 

b. Mai apare un bărbat, iubit al fetei moşneagului, pe care fata babei încearcă fără succes să-l 

vrăjească. 

c. Ca într-un roman poliţist sau într-un film de acţiune. 

d. Despre Fata babei şi fata moşneagului se poate scrie şi altfel, chiar şi în zilele noastre. 
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B. Mă opresc la primul mall care-mi iese-n cale. Ador să umblu prin magazine. Cel mai mult 

îmi plac buticurile de firmă, dar oferta frumoasă e limitată, te-nvârţi de două, trei ori şi-ai văzut 

totul. Într-un mall e altfel, sunt magazinaşe lângă magazinaşe, nici n-ai timp să probezi cât ai vrea. 

Ador să probez. De pildă, fusta asta plisată oliv care se asortează cu vesta cu nasturii aurii 

strălucitori. Sau rochiţa asta de şifon cu floricele [...] Sau trenciul strâns în talie, cu căptuşeală 

scoţiană şi o pălărie moale. Am visat să port o rochie neagră, delicată şi proaspătă, cu sandale 

asortate şi un colier de perle, ca în Mic dejun la Tiffany. Sau o rochie antracit ca a Annei 

Karenina la balul la care lui Vronski i se aprind călcâiele. Pare floare la ureche, dar umblu de mi   

s-a urât şi tot nu găsesc ceva care să mi se potrivească. Mai bine îmi iau un tricou cu mâneci trei 

sferturi, clasice, care îmi alungesc braţele şi mă fac şi mai suplă. Am nevoie? Sau o cămaşă albă, 

bărbătească, înnodată în talie, care mă face băieţoasă, cu pantaloni pescăreşti în balerini. Nu 

găseşti balerini cum vreau eu nici să-i pici cu ceară! Să nu uit să caut diseară pe internet, sigur o 

să găsesc pe undeva, îi comand şi gata! 

(Stelian Ţurlea, Arunc-o pe soră-mea din tren!) 

 

11. În textul dat apar, ca moduri de expunere: 

a. naraţiunea, descrierea şi dialogul; 

b. monologul şi descrierea; 

c. naraţiunea şi descrierea; 

d. dialogul şi descrierea. 

 

12. În secvenţa De pildă, fusta asta plisată oliv care se asortează cu vesta cu nasturii aurii 

strălucitori. Sau rochiţa asta de şifon cu floricele [...] Sau trenciul strâns în talie, cu căptuşeală 

scoţiană şi o pălărie moale. apar, ca figuri de stil: 

a. epitetul şi enumeraţia; 

b. comparaţia şi enumeraţia; 

c. epitetul şi comparaţia; 

d. personificarea şi enumeraţia.  

 

13. Personajul din fragmentul dat: 

a. consideră că buticurile de firmă sunt mai bine aprovizionate decât mall-urile; 

b. se îmbracă numai de la magazine cu haine de firmă; 

c. îşi caută îmbrăcăminte numai în mall-uri, pentru că acestea au o ofertă mai variată; 

d. îşi comandă haine numai de pe internet. 

 

14. Secvenţa Mai bine îmi iau un tricou cu mâneci trei sferturi, clasice, care îmi alungesc braţele 

şi mă fac şi mai suplă. Am nevoie? Sau o cămaşă albă, bărbătească, înnodată în talie, care mă face 

băieţoasă, cu pantaloni pescăreşti în balerini.  sugerează: 

a. admiraţia personajului feminin faţă de propria persoană; 

b. ezitarea personajului în privinţa felului în care ar terbui să se îmbrace; 

c. hotărârea personajului în privinţa obiectelor vestimentare pe care ar trebui să le cumpere; 

d. alegerea unui aspect vestimentar dezavantajos pentru personajul feminin.       

 

15. Personajul feminin din textul dat îşi doreşte: 

a. să arate ca Anna Karenina; 

b. să se îmbrace ca Anna Karenina; 

c. să poarte o pălărie moale; 

d. o haină de toamnă.  
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16. Cuvintele subliniate în secvenţa Pare floare la ureche, dar umblu de mi s-a urât şi tot nu 

găsesc ceva au, în ordine, următoarele valori morfologice: 

a. conjuncţie coordonatoare adversativă, prepoziţie, conjuncţie coordonatoare copulativă: 

b. conjuncţie coordonatoare copulativă, conjuncţie subordonatoare, conjuncţie coordonatoare 

copulativă; 

c. conjuncţie coordonatoare adversativă, conjuncţie subordonatoare, conjuncţie coordonatoare 

copulativă; 

d. conjuncţie coordonatoare disjunctivă, prepoziţie, conjuncţie coordonatoare copulativă. 

 

17. Cuvintele subliniate în secvenţa Mai bine îmi iau un tricou cu mâneci trei sferturi, clasice au, 

în ordine, următoarele funcţii sintactice: 

a. complement indirect, atribut, atribut; 

b. complement indirect, complement indirect, atribut; 

c. complement direct, complement indirect, atribut; 

d. complement indirect, complement indirect, atribut. 

 

18. Propoziţia subordonată din secvenţa Nu găseşti balerini cum vreau eu este introdusă prin: 

a. conjuncţie subordonatoare; 

b. pronume relativ; 

c. adjectiv pronominal relativ; 

d. adverb relativ.  

 

19. Cuvântul subliniat în secvenţa sigur o să găsesc pe undeva are altă valoare morfologică în 

varianta de răspuns: 

a. Copilul este sigur pe răspunsurile sale. 

b. A răspuns sigur. 

c. Sigur că vom merge împreună. 

d. Merg sigur şi eu. 

  

20. Numărul propoziţiilor din fraza: Cel mai mult îmi plac buticurile de firmă, dar oferta 

frumoasă e limitată, te-nvârţi de două, trei ori şi-ai văzut totul. este: 

a. două; 

b. trei; 

c. patru; 

d. cinci. 

 

C.  Azi am să-ncrestez* în grindă* 

Jos din cui acum, oglindă! 

Mama-i dusă-n sat! Cu dorul 

Azi e singur puişorul, 

Şi-am închis uşa la tindă 

Cu zăvorul. 

 

Iată-mă! Tot eu cea veche! 

Ochii? hai, ce mai pereche! 

Şi ce cap frumos răsare! 

Nu-i al meu? Al meu e oare? 

Dar al cui! şi la ureche 

Uite-o floare. 
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Asta-s eu! şi sunt voinică! 

Cine-a zis că eu sunt mică? 

Uite, zău, acum iau seama 

Că-mi stă bine-n cap năframa 

şi ce fată frumuşică 

Are mama! 

 

Mă gândeam eu că-s frumoasă! 

Dar cum nu! şi mama-mi coasă 

Şorţ cu flori, minune mare 

Nu-s eu fată ca oricare: 

Mama poate fi făloasă 

Că mă are. 

      ………………………………… 

   (George Coşbuc, La oglindă) 

 
*a încresta – a face o crestătură, de obicei pe (o bucată de) lemn; (fig.) a-şi nota ceva pentru a ţine o socoteală, pentru  

a-şi aduce aminte; 

*grindă – element de construcţie din lemn, oţel, beton armat etc., cu lungimea mare în raport cu celelalte dimensiuni, 

folosit de obicei la asigurarea rezistenţei unei construcţii. 

 

 

21. Versul care conţine două propoziţii aflate în raport de subordonare este: 

a. Nu-s eu fată ca oricare: 

b. Cine-a zis că eu sunt mică? 

c. Nu-i al meu? Al meu e oare? 

d. Că-mi stă bine-n cap năframa 

 

22. Propoziţia subordonată din fraza Mă gândeam eu că-s frumoasă! este: 

a. completivă directă; 

b. completivă indirectă; 

c. subiectivă; 

d. circumstanţială de cauză. 

 

23. Virgula din versul Uite, zău, acum iau seama marchează: 

a. prezenţa unei apoziţii; 

b. prezenţa unui substantiv în cazul vocativ; 

c. un raport sintactic de subordonare în propoziţie; 

d. prezenţa unui cuvânt incident.    

  

24. În secvenţa Asta-s eu! şi sunt voinică! / Cine-a zis că eu sunt mică?/Uite, zău, acum iau 

seama/Că-mi stă bine-n cap năframa/şi ce fată frumuşică/Are mama! apar, ca figuri de stil: 

a. numai epitete; 

b. epitetul şi comparaţia;  

c. epitetul şi enumeraţia; 

d. epitetul şi interogaţia retorică. 

 

 



     FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45 

 

6 

25. Două elemente ale genului liric care pot fi identificate în textul dat sunt: 

a. prezenţa unor mărci ale subiectivităţii (Asta-s eu, iată-mă), transmiterea directă a unor sentimente; 

b. naraţiunea ca mod dominant de expunere, prezentarea acţiunilor fetei; 

c. transmiterea indirectă a sentimentelor, monologul ca mod dominant de expunere; 

d. prezentarea unei succesiuni de acţiuni, exprimarea directă a sentimentelor. 

 

26. Elementele de prozodie din fragmentul citat: 

a. accentuează muzicalitatea textului şi evidenţiază anumiţi termeni; 

b. au rolul de a fragmenta discursul poetic; 

c. îi creează cititorului impresia de dinamism al acţiunii; 

d. contribuie la transmiterea directă a sentimentelor autorului. 

 

27. Privindu-se în oglindă, fata descoperă: 

a. uimită şi încântată, că este frumoasă; 

b. dezamăgită, că nu are o înfăţişare plăcută; 

c. o înfăţişare bătrânească; 

d. motive pentru care mama ei ar putea-o certa. 

 

28. Fata se priveşte în oglindă şi îşi exprimă sentimentele faţă de propria înfăţişare: 

a. în absenţa mamei de acasă; 

b. în timp ce mama îi coase un şorţ; 

c. înainte de a-şi îndeplini sarcinile cotidiene; 

d. înainte de a pleca de acasă.   

 

29. Textele B şi C: 

a. se referă la aspecte legate de moda feminină; 

b. evidenţiază sentimentele unor fete în raport cu propria persoană; 

c. nu determină implicarea afectivă a cititorului;  

d. transmit sentimente de regret, de melancolie. 

 

30. Următoarea afirmaţie este corectă: 

a. Textele A, B şi C transmit direct sentimente ale autorilor şi fac referire la aspecte din viaţa cotidiană. 

b. Textele A şi B prezintă date exacte despre personaje bine precizate.  

c. Textele B şi C reliefează aspecte ale realităţii transfigurate artistic de imaginaţia creatorilor.  

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 VIII-A 
 

 

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

întrebările date: 

 

___A.   Oricât de mult ai încerca să îl umanizezi, să ţi-l proiectezi în minte printr-o 

retină care deformează frumos lumea, să îi cauţi slăbiciunile, nu vei reuşi niciodată să 

descoperi o nouă viziune, un nou unghi pe care să nu-l fi descoperit alţii. Oraşul  

ăsta ţi se aşterne la picioare ca un animal cuminte cenuşiu, ros pe la coate de la atâta 

alergătură în căutarea hranei şi care, în acelaşi timp, te pândeşte la colţuri ca să 

muşte din carnea ta fragedă şi să se înfrupte din energia şi voluptatea ce-ţi curg prin 

vene. Oasele-i vechi şi putrede, cu tăieturi fine în figura împietrită şi broderii 

încrustate în fruntea coloanelor, se clatină speriate în faţa aluminiului rece şi al 

termopanului albastru, care-ţi sugrumă gâtul şi-ţi usucă buzele . 

Bucureştiul e o bucată de pământ unde zi de zi un maestru invizibil pune în scenă 

piese tragicomice în faţa unui auditoriu ai cărui membri, rând pe rând, ca într-o 

loterie ieftină, îşi pierd şi îşi cîştigă rolul de actor sau pe cel de spectator. 

Nimic nu-i poate egala Bucureştiului mişcarea, tupeul şi îndrăzneala printre 

străzile înguste şi bulevardele nu îndeajuns de largi. Viaţa se scurge aici cu o supleţe 

de balerină şi în acelaşi timp greoaie, stingheră, asemeni unei bătrâne dezamăgite că 

nu mai dibuie gaura acului, deşi de doi ani nu reuşeşte să mănânce singură. 

(Andrei Ciurcanu, Bucureşti, imagini din rucsac) 

 

1.  În textul dat:  

a. autorul îşi exprimă opinia despre Bucureşti;  

b. se transmit sentimente de admiraţie  pentru capitala României; 

c. se realizează o trecere în revistă a obiectivelor turistice din Bucureşti; 

d. se prezintă acţiuni ale oamenilor care trăiesc în Bucureşti. 

 

2.  Două aspecte caracteristice ale Bucureştiului sunt, în viziunea autorului: 

a. clădirile cu termopane şi grădinile;  

b. străzile înguste şi bulevardele insuficient de largi; 

c. dezumanizarea şi aglomeraţia; 

d. vechimea clădirilor şi străzile largi. 

 

3.  Bucureştiul este comparat cu: 

a. un animal cuminte, cenuşiu;  

b. un spectacol; 
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c. o balerină; 

d. o bătrână. 

 

4.  Secvenţa Viaţa se scurge aici cu o supleţe de balerină şi în acelaşi timp greoaie, 

stingheră, asemeni unei bătrâne dezamăgite că nu mai dibuie gaura acului, deşi de 

doi ani nu reuşeşte să mănânce singură. sugerează: 

a. aspectele contrastante care caracterizează viaţa oraşului prezentat; 

b. haosul care domneşte în viaţa oraşului; 

c. lipsa de interes a oamenilor pentru viaţa oraşului în care trăiesc; 

d. liniştea care stăpâneşte viaţa oraşului. 

 

5.  Textul dat: 

a. evidenţiază aspecte imaginare ale vieţii oraşului;  

b. prezintă, într-un stil original, aspecte din viaţa cotidiană a oraşului; 

c. stimulează interesul cititorului pentru atracţiile turistice ale Bucureştiului; 

d. urmăreşte informarea exactă a cititorului. 

 

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

a. în-cer-ca, u-ma-ni-zezi, pro-iec-tezi, de-for-mea-ză; 

b. în-cer-ca, um-a-ni-zezi, pro-iec-tezi, def-or-mea-ză; 

c. în-cer-ca, um-a-ni-zezi, pro-iec-tezi, de-for-mea-ză; 

d. în-ce-rca, u-ma-ni-zezi, pro-iec-tezi, de-for-mea-ză. 

 

7.  Apar numai cuvinte cu hiat în seria: 

a. ai, deformează, cauţi, reuşi; 

b. cenuşiu, carnea, energia, oasele; 

c. speriate, reuşi, energia, aici; 

d. gaura, energia, dibuie, aici. 

 

8.  Sinonimul potrivit pentru sensul din text al structurii subliniate în secvenţa Oraşul 

ăsta ţi se aşterne la picioare este: 

a. a se aşeza; 

b. a sta;  

c. a se lăsa; 

d. a se întinde. 

 

9.  Numărul neologismelor din secvenţa Oricât de mult ai încerca să îl umanizezi, să 

ţi-l proiectezi în minte printr-o retină care deformează frumos lumea este: 

a. cinci; 

b. şase; 

c. patru; 

d. trei.  
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10.   Cuvîntul împietri este format prin derivare de la: 

a. pietre;   

b. pietr-; 

c. împietr-; 

d. piatră. 

 

___B.  Poate că nici arşiţa amiezii n-ar fi părut atât de ucigătoare dacă n-ar fi fost 

încremenirea asta fără sens. Captive sub cupola cerului de un siniliu strălucitor, ce se 

rotunjea până hăt departe, în zare, maşinile stăteau înşirate cuminţi pe una din cele 

două benzi ale şoselei – de fapt un drum asfaltat, care despica, precum un şarpe 

cenuşiu, câmpul nesfârşit, cu ţarini uscate sau acoperite cu un grâu mic şi porumb 

îngălbenit de arşiţă. Trebuie să fi fost vreo patruzeci-cincizeci de maşini şi se pare că 

numărul lor tot creştea, căci din când în când se mai auzea undeva în urmă un huruit 

de motor, întrerupt brusc şi moale la tăierea contactului. Majoritatea erau automobile 

obişnuite, dar ici şi colo mai vedeai câte o dubiţă ori vreo camionetă goală, iar în faţă 

de tot, trase pe dreapta, se înşirau vreo zece tiruri de marfă. Cealaltă bandă a şoselei 

era pustie. Nicio maşină nu venea din sens opus, aşa cum niciuna din maşinile oprite 

pe marginea drumului nu avansa în direcţia în care se îndrepta – adică în care s-ar fi 

îndreptat. 

(Radu Pavel Gheo, Noapte bună, copii!) 

 

11.  În text, modul dominant de expunere este: 

a. naraţiunea; 

b. descrierea; 

c. monologul; 

d. dialogul.  

 

12.  Elementul central prezentat în textul dat este: 

a. cerul; 

b. câmpul; 

c. şoseaua; 

d. motorul unei maşini. 

 

13.  În secvenţa Captive sub cupola cerului de un siniliu strălucitor, ce se rotunjea 

până hăt departe, în zare, maşinile stăteau înşirate cuminţi pe una din cele două 

benzi ale şoselei apar, ca figuri de stil: 

a. epitetul şi enumeraţia; 

b. enumeraţia şi personificarea; 

c. epitetul şi metafora; 

d. personificarea şi comparaţia. 

 

14.  O caracteristică a spaţiului prezentat în textul dat este: 

a. îngustimea; 

b. vastitatea; 
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c. culoarea albastră; 

d. umezeala. 

 

15.  Substantivele din secvenţa Cealaltă bandă a şoselei era pustie. au, în ordine, 

funcţia sintactică: 

a. subiect, atribut; 

b. nume predicativ, atribut; 

c. complement direct, atribut; 

d. subiect, complement. 

 

16.  Numărul complementelor din secvenţa din când în când se mai auzea undeva în 

urmă un huruit de motor este:  

a. patru; 

b. trei; 

c. cinci; 

d. două. 

 

17.  Numărul atributelor din secvenţa Poate că nici arşiţa amiezii n-ar fi părut atât de 

ucigătoare dacă n-ar fi fost încremenirea asta fără sens. este: 

a. două;  

b. trei; 

c. patru;  

d. cinci. 

 

18.  Apare o conjuncţie coordonatoare copulativă în secvenţa: 

a. să fi fost vreo patruzeci-cincizeci de maşini şi se pare că numărul lor tot 

creştea;  

b. câmpul nesfârşit, cu ţarini uscate sau acoperite cu un grâu mic; 

c. Nicio maşină nu venea din sens opus, aşa cum niciuna din maşinile oprite pe 

marginea drumului nu avansa; 

d. mai vedeai câte o dubiţă ori vreo camionetă goală. 

   

19.  Cuvântul subliniat în secvenţa mai vedeai câte o dubiţă ori vreo camionetă goală, 

iar în faţă de tot, trase pe dreapta, se înşirau vreo zece tiruri de marfă are o altă 

valoare morfologică decât în textul dat în enunţul: 

a. Unii s-au aşezat, iar alţii s-au ridicat. 

b. Eu am primit trei cărţi, iar ei două. 

c. Au venit iar acasă. 

d. Lor li s-au oferit fructe, iar celorlalţi flori. 

 

20.  Propoziţiile subordonate din fraza Trebuie să fi fost vreo patruzeci-cincizeci de 

maşini şi se pare că numărul lor tot creştea, căci din când în când se mai auzea 

undeva în urmă un huruit de motor, întrerupt brusc şi moale la tăierea 

contactului. sunt, în ordine:   
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a. completivă directă, subiectivă, cauzală; 

b. completivă directă, subiectivă, circumstanţială de scop; 

c. subiectivă, predicativă, cauzală; 

d. subiectivă, subiectivă, cauzală. 

 

___C.   Oraş oriental de câmpie 

Cu seva prelinsă pe străzi 

Cu soarele fără ruşine  

sorbindu-şi sordidele prăzi. 

 

Oraş lichefiat, râu fierbinte, 

Şi crâncene-arome urcând 

Spre cerul de fructe în care 

Se strică ultimul gând. 

     (Ana Blandiana, Oraş oriental) 

 

21.   Cuvântul subliniat în versul Şi crâncene-arome urcând  are valoarea morfologică 

şi funcţia sintactică: 

a. adjectiv, atribut; 

b. verb predicativ, atribut; 

c. verb predicativ, complement; 

d. adjectiv, complement. 

 

22.   Prin expansiunea structurii subliniate în versul Cu soarele fără ruşine se obţine o 

subordonată: 

a. atributivă;  

b. circumstanţială de mod; 

c. cauzală; 

d. predicativă. 

  

23.  Ultima propoziţie din poezia citată este:  

a. principală; 

b. atributivă; 

c. completivă directă; 

d. completivă indirectă. 

 

24.  Cuvântul subliniat în versul Cu seva prelinsă pe străzi s-a format prin: 

a. compunere; 

b. conversiune; 

c. derivare; 

d. derivare şi conversiune.  
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25.  În strofa a doua apar, ca figuri de stil: 

a. metafora şi personificarea; 

b. metafora şi epitetul; 

c. comparaţia şi epitetul;  

d. epitetul şi personificarea. 

26.  Inversiunea crâncene-arome sugerează un miros: 

a. plăcut;  

b. discret; 

c. pătrunzător; 

d. obişnuit.  

 

27.  Atmosfera sugerată în poezia citată este: 

a. calmă;  

b. sufocantă; 

c. liniştită;  

d. relaxantă. 

 

28.   În text, se face referire la: 

a. frumuseţea unui peisaj, care trezeşte emoţii puternice în sufletul celui care îl 

contemplă; 

b. imaginea unui oraş, surprinsă într-o zi caniculară; 

c. succesiunea unor evenimente dintr-un oraş oriental; 

d. sentimentele trăite de oamenii care locuiesc într-un oraş oriental. 

 

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 B şi C includ referiri la peisaje dominate de lumina soarelui; 

d. Textele A, B şi C prezintă un eveniment din viaţa cotidiană. 

 

30.  Următoarea afirmaţie este corectă: 

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

b. Textul A prezintă opinii referitoare la imaginea unui oraş, textele B şi C 

valorifică aspecte ale realităţii, transfigurate de imaginaţia creatorului; 

c. Textele A şi B prezintă aspecte ale realităţii transfigurate de imaginaţia 

creatorului, în textul C se prezintă aspecte ale realităţii; 

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 VIII-A 
 

 

 

Răspunsuri corecte: 

 

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

a b a a b a c d c d b c c b a 

 

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

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

ETAPA I – MATEMATICĂ 

CLASA  a VIII-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 72832   este egal cu: 

a. 12 2  b. 2  c. 1 d. 0 

 

2. Mulţimea A = x  N 3  x   7 are un număr de elemente egal cu: 

a. 2 b. 39 c. 41 d. 5 

 

3. Soluţia ecuaţiei xx
3

1

4

9

4

3

3

2
  se află în intervalul: 

a. (–3; –1) b. (–1; 2) c. (2; 4) d. (4; 7) 

 

4. Ordinea crescătoare a numerelor x = 7, y = 3 6 , z = 25 , t = 34  este: 

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

 

5. Cel mai mare număr întreg mai mic decât 2  – 1 este: 

a. –1 b. 0 c. 1 d. –2 

 

6. Prin intersecţia intervalului (a; b) cu mulţimea numerelor naturale se obţine mulţimea {2; 3}. Dacă a şi b 

sunt numere naturale, atunci a – b este egal cu: 

a. 1 b. 3 c. –3 d. 1 

 

7. Numărul 

2
1

3


 
 
 

 este egal cu: 

a. 
3

1
 b. 

9

1
 c. 3 d. 9 

 

8. Cel mai mic element al mulţimii A = x  Z | |2x – 5| < 3} se află în intervalul: 

a. (–3; –1) b. (2; 4) c. (–1; 1) d. (1; 3) 
 

9. Dacă adunăm un sfert din numărul 
3

16
 cu jumătate din el obţinem: 

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

10. Numărul 1 3 5 ... 2011     este egal cu:  

a. 2011  1006 b. 1006 c. 1005
2
 d. 2010  1005 
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11. Numărul maxim de drepte pe care le putem construi cu cinci puncte distincte, oricare trei necoliniare 

este egal cu: 

a. 10 b. 9 c. 12 d. 5 

 

12. Dacă 9x
2
 + 12x + 4 = (ax + b)

2
, atunci a + b este egal cu: 

a. 13 b. 1 c. 6 d. 5 
 

13. Rezultatul calculului    2011

2323 
 
este egal cu: 

a. 1 b. 7 c. 2011 d. –1 
 

14. Rezultatul calculului     2015:15
810

  este egal cu: 

a. 0 b. 6 c. 15   d. 6 – 52  
 

15. Rezultatul calculului 
27

5

23

1

37

4








 este egal cu: 

a. – 7  b. 22  c. 0 d. 1 

 

16. Numărul 
2

627627 





   este egal cu: 

a. 24 b. 14 c. 19 d. 25 

 

17. Media geometrică a numerelor 3425 a  şi 3425 b  este egală cu: 

a. 2 b. 2  c. 25  d. 14 

 

18. Rezultatul calculului 222 21
2

1
4)3(2 xxxxx 








 , pentru orice x real, este egal cu: 

a. 6x
2
 + 2 b. 2 c. –2x

2
 + 10 d. 10 

 

19. Dacă numerele reale a, b, c îndeplinesc simultan condiţiile: a + b + c = 10 şi ab + ac + bc = 2, atunci 

suma a
2
 + b

2
 + c

2
 este egală cu: 

a. 100 b. 106 c. 104 d. 96 

 

 

În figura 1 este reprezentată o prismă dreaptă cu bazele hexagoane regulate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

20. Numărul total al muchiilor prismei din figura 1 este:  

a. 18 b. 6 c. 12 d. 15 

A 

B C 

D 

E F 

A 

B C 

D 

E F  

Figura 1 
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21. În figura 1, numărul total al muchiilor paralele cu planul (ABB) este egal cu:  

a. 4 b. 5 c. 6 d. 8 

 

22. În figura 1, dacă AB = 12, atunci raza cercului înscris hexagonului regulat ABCDEF are lungimea egală 

cu: 

a. 12 b. 6 3  c. 3 3  d. 6 

 

23. În figura 1, măsura unghiului dintre dreptele AB şi AE este egală cu: 

a. 90° b. 30° c. 60° d. 120° 

 

24. În figura 1, măsura unghiului dintre planele (ABB) şi (CDC) este egală cu: 

a. 90° b. 60° c. 30° d. 45° 

 

25. Rezultatul calculului (x + 3)(2x – 1) – x(2x + 5), pentru orice x real, este egal cu:  

a. 10x – 3 b. –5x – 3 c. –3 d. 3 

 

26. Mulţimea A = 












 ZZ

1x2

2x3
|x  are un număr de elemente egal cu: 

a. o infinitate b. 6 c. 8 d. 4 

 

27. Dacă 6x
2
 – 13x + 5 = (ax + b)(3x – 5), atunci a – b este egal cu: 

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

 

28. Dacă x
3
 – 3x

2
 – 4x + 12 = (ax + b)(cx + d)(x + 2), atunci a  b  c  d este egal cu:  

a. –6 b. 6 c. 12 d. 15 

 

29. Triunghiul ABC are m(BAC) = 90°, AB = 30 şi AC = 40. Pe planul triunghiului ABC se ridică 

perpendiculara MA. Dacă MA = 10, atunci distanţa de la M la BC este egală cu: 

a. 26 b. 24 c. 10 2  d. 13 2  

 

30. Valoarea minimă a expresiei 2 24 4 5 9 12 13x x y y     , pentru orice x, y  R, este egală cu:  

a. 0 b. 5 c. 13 d. 6 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – MATEMATICĂ 

CLASA  a VIII-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. A 2011-a zecimală a numărului 9,(83741) este: 

a. 8  b. 1 c. 4 d. 3 

 

2. Câte numere iraţionale de forma 12 n , unde n este număr natural, se află în intervalul (7, 8)? 

a. 7  b. 0 c. 16  d. 31 

 

3. Numărul elementelor mulţimii A = x  Z  10  x  30 este: 

a. 38  b. 42 c. 40 d. 20 

 

4. Dacă 34
1
4

4 
x

x , unde x este număr real pozitiv, atunci valoarea expresiei 
x

x
1

  este: 

a. 5  b. 22  c. 32  d. 3 

 

5. În figura alăturată, paralelogramul ABCD şi pătratul CDMN sunt situate în plane 

perpeniculare. Dacă AB = 3 cm, AD = = 6 cm, atunci distanţa de la A la dreapta MN 

are valoarea de: 

a. 8 cm b. 6 cm  

c. 3 5  cm d. 33 cm 

 

6. Care este cel mai mare număr întreg din intervalul (–, 13)? 

a. 12 b. 13 c. nu există d. 12,99 

 

7. Rezultatul calculului 

2

711

711

711

711






















este: 

a. 308  b. 81 c. 154 d. 77 

 

8. Fie expresia 144961)( 22  xxxxxE .  

Valoarea numărului E(–2010) este egală cu: 

a. –2010 b. 5050 c. –5050 d. 2010 

 

9. Calculaţi produsul: a  b  c, ştiind că: 
4

1
3 a  + b + 6 + c + 3 = 0. 

a. 1,5 b. 6 c. –6 d. –1,5 

 

A B 

C 

N M 

60 

D 

6 

3 
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10. În figura alăturată, d  ,   , AP = 3 cm, AB = 6 cm. Prin punctul P 

trece o dreaptă care înţeapă planul  în C şi planul  în D, astfel încât AC = 4 

cm. Perimetrul triunghiului PBD este: 

a. 40 cm b. 36 cm c. 54 cm d. 72 cm 

 

11. Produsul numerelor reale x şi y care îndeplinesc condiţia: 

x
2
 + 4y

2
 + 4y – 24x  + 9 = 0 are valoarea: 

a. 22  b. 22  c. 2  d. 2  

 

12. Numărul n este natural. Numărul elementelor iraţionale din mulţimea 

 35982, 5329, 5 7, 5438, 1 2 3 4 ... 14 2A n         

 este: 

a. 0 b. 5 c. 3 d. 4 

 

13. După simplificarea fracţiei 
34

2)2(
2

3






xx

xx
F , unde x este număr real pozitiv, se obţine: 

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

 

14. Efectuând calculele în suma S = 1 + 4 + 7 + … + 301, vom obţine: 

a. 14940 b. 15302 c. 15251 d. 15100 

 

15. În figura alăturată, o prismă triunghiulară dreaptă regulată are toate muchiile 

congruente. Punctul M este mijlocul muchiei CC. Măsura unghiului diedru dintre 

planele (MAB) şi (ABC) este egală cu: 

a. 60 b. 30  

c. 45 d. 15 

 

16. Fie numerele 347a , 223b , 2c . Ordinea crescătoare a acestor numere este: 

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

 

17. Dacă x
2
 + y

2
 – 6x + 8y + 25 = 0, atunci valoarea expresiei: 

yxyxyxE 1024576825),(   

este: 

a. 17 b. 14 c. 19 d. 18 
 

18. După simplificarea fracţiei 
)65)(1(

)32)(2(
)(

2

2






xxx

xxx
xF , cu x >10, se obţine: 

a. 1 b. 
1

1

x
 c. x + 1 d. –1 

 

19. Dacă x – 3y + 1 = 0 şi x aparţine intervalului [–1, 2], atunci y va aparţine intervalului: 

a. [–2, –1] b. (–1, 0) c. [0, 1] d. (3, 4) 

 

20. Fie ABCD un dreptunghi şi M un punct în afara planului (ABC) astfel încât  

(MA)  (ABC). Aflaţi perimetrul dreptunghiului ABCD dacă MA = 30, MB = 50,  

MC = 10 34 . 

a. 100 b. 120 c. 140 d. 160 

 

A 

B 

C 

d 

 

P 

D 

 s 

A 

B 

C 

M B 

A C 

A B 

C 

M 

D 
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21. Fie A = x  N  x(x – 3 – 2)  0. Atunci suma elementelor mulţimii A va fi: 

a. 9 b. 15 c. 14 d. 10 

 

22. Expresia E = a – x + x – b, pentru x  [a, b], are următoarea scriere: 

a. a – b b. b – a c. 2x – a + b d. 2x + b – a 

 

23. Dacă ab = 6, bc = 12 şi ac = 8, calculând a
2
 + b

2
 + c

2
, obţinem: 

a. 29 b. 28 c. 30 d. 27 

 

24. Dacă 32361230 a , atunci valoarea lui a va fi: 

a. –2 b. –4 c. 2 d. 3 

 

25. În figura alăturată se dă cubul ABCDABCD de latură 5. Notăm cu O1, O2 

centrele feţelor BCCB şi respectiv CDDC. Distanţa O1O2 are valoarea: 

a. 
3

25
 b. 

4

25
 c. 25  d. 

2

25
 

 

26. Dacă 22322 x  şi 54915 y , atunci valoarea expresiei 
yx

yx
E






2

2
 este 

egală cu:  

a. 
3

1
 b. 1 c. 3 d. 2 

 

27. Produsul dintre media aritmetică şi media geometrică a numerelor 6 4 2x    şi 6 4 2y    va fi: 

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

 

28. Dacă (x + y – 3)
2
 + (1 – x – y)

2
 = 2, atunci valoarea expresiei 2x + 2y – 3 este egală cu: 

a. 0,5 b. 1 c. 2 d. 3 

 

29. Se ştie că într-un tetraedru regulat muchiile opuse sunt perpendiculare. Fie MABC 

un asemenea tetraedru, în care avem E, F, G, H mijloacele muchiilor MA, AB, BC, 

MC. Atunci patrulaterul EFGH este un: 

a. dreptunghi  b. paralelogram  c. romb d. pătrat 

 

30. Dacă 3x
2
 + y

2
 – 0112236  yx , atunci valoarea expresiei 5x

2
 + 3y

2
 + 1 este: 

a. 19 b. 21 c. 22 d. 23 

 

A B 

C D 

A' B' 

C' D' 

O2 O1 

A F 
B 

G 

H 

M 

E 



M
8

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

100TOTAL PUNCTE

Grila raspunsuri
concursul COMPER

M
E

N
T

O
R

N
u

m
e

P
re

n
u

m
e

L
o

c
a

lita
te

J
u

d
e

t

A
d

re
s

a
 s

c
o

a
la

C
.N

.P.
E

m
a

il

S
c

o
a

la

Te
le

fo
n

M
o

b
il

D
ire

c
to

r s
c

o
a

la

B
.I./C

.I. s
e

ria
n

r.

E
L

E
V

N
u

m
e

P
re

n
u

m
e

L
o

c
a

lita
te

J
u

d
e

t

S
tra

d
a

C
o

d
 p

o
s

ta
l

N
r.

B
l.

S
c

.
A

p
.

C
.N

.P.
E

m
a

il

C
L

A
S

A

Completarea corecta cu pix albastru este astfel:
Daca veti completa altfel raspunsul tau nu va fi luat in considerare !
O singura varianta de raspuns este corecta !

ATENTIE !

"
D

e
cu

p
e
a
za

 p
a
g
in

a
! 
N

u
m

a
i a

ce
a
st

a
 f
o
a
ie

 e
st

e
 a

d
m

is
a
 la

 c
o
n
cu

rs
 !

RETINE !
Numai pe aceasta pagina vei putea bifa raspunsul corect !

semnatura
mentor



     FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45 

 

Varianta 3 1 

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – MATEMATICĂ 

CLASA  a VIII-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. Fie x  R şi mulţimea M =  100...,,2,1,100...,,2,1  xxxxxx . 

Dacă 101x  şi notăm cu p produsul elementelor lui M, atunci 
99...321 

p
 are valoarea: 

a. 100 b. 1 c. 9900 d. 0 

 

2. Ştiind că 13
1


y
x  şi 26

1


x
y , atunci 

y

x
 este:  

a. 1 b. 
2

1
 c. 2 d. 4 

 

3. Valoarea expresiei 
5

5

257235

17





 este: 

a. 1 b. 4   c. 2 d. 0 

 

4. Valoarea lui 
2

2003100220031002 
n  este: 

a. –1 b. 2  c. 
2

1
 d. 1 

 

5. Fiind date 2000 de puncte în planul  şi M un punct nesituat în planul , atunci numărul maxim de plane 

determinate de M şi două puncte din  este: 

a. 1999001 b. 2019045 c. 2010 d. 2009 

 

6. Minimul expresiei E = a
2
 + b

2
 + c

2
 – ab – ac – bc + 3, unde a, b, c  R, este:  

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

 

7. Dacă x – 7y – 5 = 0, x  [–16, 5], atunci expresia: 25104256)3(432 2222  xyxyxxE  

are valoarea: 

a. 0  b. 57  c. 59  d. 55  

 

8. Dacă 7
1


x
x , x > 0, atunci 

x
x

1
  are valoarea: 

a. 7 b. 5 c. 17 d. 3 
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9. Fie mulţimea  10000...,,3,2,1A . Numărul elementelor iraţionale din mulţimea A este: 

a. 9900 b. 9000 c. 0 d. 2 

 

 

În figura 1, triunghiul ABC  este isoscel cu [AB]  [AC], AB = 15 cm şi BC = 24 cm, iar triunghiul 

PAD este dreptunghic cu m(PAD) = 90 şi PA = 12 cm. Planele (PAD) şi (ABC) sunt perpendiculare, iar 

[BD]  [DC]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. În figura 1, aria triunghiului ABC  este egală cu: 

a. 180 cm
2
 b. 108 cm

2
 c. 54 cm

2
 d. 216 cm

2 

 

11. În figura 1, distanţa de la punctul P la dreapta BC este egală cu: 

a. 9 cm b. 12 cm c. 15 cm d. 24 cm
 

 

12. În figura 1, distanţa de la punctul A la planul  PBC  este egală cu: 

a. 7,1 cm b. 6 cm c. 3 3 cm d. 7,2 cm
 

 

13. În figura 1, valoarea tangentei unghiului format de dreapta AC  cu planul  PAD  este egală cu: 

a. 
4

3
 b. 

3

5
 c. 

4

5
 d. 

3

4

 

 

14. În figura 1, valoarea sinusului unghiului dintre planele  PBC  şi  ABC  este egală cu: 

a. 
3

4
 b. 

4

5
 c. 

4

3
 d. 

3

5

 

 

15. Care din următoarele numere nu este un pătrat perfect? 

;222;222;222 812148910121720  zyx  

30 26 202 2 2t    . 

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

 

16. Fie 







 2,

2

1
x . Expresia

4

1
)1()1(4 2  xxxxE  are valoarea: 

a. 
2

3
 b. 

2

1
 c. 

2

7
 d. 

2

5
 

 

17. O prismă are 53 de feţe. Atunci numărul de muchii este: 

a. 162 b. 106 c. 156 d. 153 

 

18. Care este al 2010-lea termen al şirului: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, …? 

a. 63 b. 62 c. 64 d. 61 

 

  A

  B

C

D

      P

        Figura 1
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19. Numărul 2 3 2 3    este acelaşi cu numărul: 

a. 2  b. 6  c. 3  d. 2 

 

20. Dacă 5
1


x
x  şi x  R

*
, atunci 2

2

1 1
( )E x x x

x x
      este egală cu: 

a. 23 b. 30 c. 28 d. 25 

 

21. Pe planul triunghiului ABC, m(A) = 90, AB = 10 cm, AC = 32 cm, în punctul O, centrul cercului 

circumscris triunghiului ABC se ridică perpendiculara MO = 12 cm. Suma distanţelor de la M la mijloacele 

laturilor AB şi AC este egală cu: 

a. 33 b. 23 c. 43 d. 13 

 

22. Rezultatul calculului: 
     35363635

1
...

2323

1

1212

1








 este: 

a. 
6

1
 b. 

5

6
 c. 

7

6
 d. 

3

2
 

 

23. Dacă a, b  N, atunci valoarea minimă a expresiei: 2 2( , ) 4 3 21 4 3 28E a b a a b b       este: 

a. 9 b. 15 c. 7 d. 8 

 

24. Valoarea lui 22222284 x  este: 

a. 22  b. 2  c. 4 d. 2 

 

25. Dacă 
23

23

23

23









x , atunci valoarea lui x este: 

a. 10 b. – 62  c. –10 d. 62   

 

26. Fie A, B, C, D patru puncte necoplanare astfel încât avem DC  (ABC) şi AB  (BCD), AC = 6 cm,  

AB = 3 cm, DC = 1 cm. Măsura unghiului format de planele (ABD) şi (ABC), este egală cu: 

a. 60 b. 30 c. 45 d. 90 

 

27. Dacă x, y  Z sunt astfel încât:  

961123  yx , (1) 

atunci perechea (x, y) care verifică relaţia (1) este: 

a. (–1, 0) b. (2,-1) c. (-1,2) d. (–1, 1) 

 

28. Dacă x  (–2, 0) şi A = x + 2 – x – 2 + 2–x, atunci A este: 

a. 4x  b. –2 c. 2 d. 0 

                                     

29. Fie numărul 8 2 15 8 2 15x     . Valoarea lui x
2
 va fi: 

a. 12 b. 14 c. 16 d. 20 

 

30. Fie A, B, C, D necoplanare şi A, B, E coliniare. Numărul de plane distincte determinate de trei din 

punctele A, B, C, D, E va fi: 

a. 7 b. 5 c. 6 d. 4 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – MATEMATICĂ 

CLASA  a VIII-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. Calculând 233232
11







 



, se obţine: 

a. 1 b. –1 c. 62  d. 1 – 2 6  

 

2. Inversul numărului 2  – 1 este egal cu: 

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

 

3. Dacă x  R \ 0, 1, atunci E(x) =
x

x

x

x 1
:

12 
 este egală cu: 

a. 
1

1

x
 b. x – 1 c. x + 1 d. 

1

1

x
 

 

4. Dacă 0  a < b  1, atunci numărul a + a – b + 1 – b este egal cu: 

a. b – a  b. 1 + 2a – 2b  c. 0 d. 1 

 

5. Dacă o piramidă regulată are în total un număr de 12 muchii, atunci numărul de muchii laterale ale 

piramidei este egal cu: 

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

 

6. Se dau numerele  322 x  şi 31y . Expresia: E(x, y) = x
2
 – y

2
 – 2x – 2y are valoarea: 

a. 2 b. 32  c. 0 d. –2 

 

7. Scrisă ca interval mulţimea A = x  R  2  x  4 este egală cu:  

a. (2, 4) b. [2, 4] c. (2, 4] d. [2, 4) 

 

8. Dacă 3b  şi 3732 ba , atunci numărul real a este egal cu: 

a. 4 b. 3 c. 34  d. 33  

 

9. Soluţia ecuaţiei   xxx 2112
2

  este, în mulţimea numerelor reale nenegative, egală cu: 

a. 0 b. 1 c. 4 d. 2 

 

10. O prismă triunghiulară regulată are toate muchiile congruente şi suma lungimilor lor este egală cu  

72 cm. Înălţimea prismei are lungimea egală cu: 

a. 9 b. 8 c. 12 d. 6 



     FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45 

 

Varianta 4 2 

11. Fie 
z

xz
y

zy
x

yx
250

2,
200

2,
175

2  , x, y, z  R *
 . Atunci valoarea sumei x + y + z este: 

a. 625 b. 75 c. 25 d. 35  

 

12. Fie A1, A2, A3, A4, A5 puncte în spaţiu, oricare trei necoliniare. Numărul de drepte distincte care unesc 

aceste puncte este: 

a. 15 b. 20 c. 12 d. 10 

 

13. Dacă x  R
*
 astfel încât 3

1


x
x , atunci 

24

24 11

xx
xx   va avea valoarea: 

a. 102 b. 150 c. 81 d. 130 
 

14. Numărul elementelor mulţimii 
102

2 1
A x

x

  
   

  

 este egal cu: 

a. o infinitate b. 22 c. 2 d. 1 

 

15. Numărul maxim de unghiuri făcute de muchiile concurente ale unui tetraedru este: 

a. 3 b. 12 c. 6 d. 4 

 

16. Numerele a şi b sunt întregi. Enunţul „3a + 5b = 7” devine propoziţie falsă dacă: 

a. 








9

10

b

a
 b. 









11

16

b

a
 c. 









4

9

b

a
 d. 









7

14

b

a
 

 

17. Rezultatul calculului    21:21
2

  este egal cu: 

a. –1 b. 1 c. 1 – 2  d. 12   

 

18. Se consideră mulţimea A = x  Z  –999  x  1000. Suma elementelor mulţimii A este: 

a. 0 b. 1000 c. 1 d. 1999 

 

19. Fie 0,(4) 1,(7)a   . Valoarea expresiei (a – 1)
2010

 va fi: 

a. 2
2010

 b. 0 c. 1 d. 1  

 

20. Suma lungimilor tuturor muchiilor unui cub este egală cu 9,6 cm. Lungimea muchiei cubului va fi:  

a. alt răspuns b. 8 cm c. 80 cm d. 0,8 cm 

 

21. Fie numărul n = 219
2
 – 112

2
. Este adevărată următoarea propoziţie: 

a. „n este par” b. „n este prim” c. „n = 107
2
” d. „n 331” 

 

22. Dacă a + b = 6, atunci media aritmetică a numerelor a
2
, b

2
, 2ab este: 

a. 36 b. 18 c. 12 d. 26 

 

23. Rezultatul calculului 
ba

ba

ba

ba









 pentru 347,347  ba  este: 

a. 
5 3

6
 b. 

7 3

6
 c. 

3

6
 d. 

7 3

12
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24. Ştiind că 0822  yx , atunci valoarea lui (x + y)
2010 

este: 

a. 0 b. 1 c. 2
1005

 d.  1 

 

25. Fie A1, A2, A3, A4, A5 puncte în spaţiu, oricare trei necoliniare. Care este numărul maxim de plane 

determinate de câte 3 din aceste puncte? 

a. 10 b. 7 c. 5 d. 6 

 

26. Soluţia în N a ecuaţiei 2
1

2

2

1
2010

2010







x

x
 este: 

a. nu există b. 0 c. 1 d. –2 

 

27. Fie E = 2
99

 – 3
66
 + 81

18
 – 9

33
 + 16

20
 – 2

99
 – 3

72
 + 32

16
. Valoarea lui E este: 

a. 1 b. 2 c. 0 d. 3 

 

28. Fie 15281528 x . Atunci valoarea lui x
3
 este dată de: 

a. 540  b. 24 3  c. 340  d. 324  

 

29.  Câte numere întregi are mulţimea  , 2 , 3 ,...,64 , 65A a a a a a , unde 
78

65
a  ? 

a. 8 b. 1 c. 10 d. 13 

 

30. Valoarea minimă a expresiei 361084)( 234  xxxxxE  este: 

a. 1,75 b. 1,5 c. 3 d. 2 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA I – MATEMATICĂ 

CLASA  a VIII-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. Fie expresia E(n, m) = n
2
m + nm

2
 + 2mn + n

2
 + m

2
 + n + m. Scrisă sub formă de produs, E(n, m) are 

forma: 

a. (m + n + 1)(m + 1)(n + 1) b. (mn + 1)(n + 1)(m + 1) 

c. (m
2
 + 1)(n

2
 + 1)(m + n) d. (m + n)(m + 1)(n + 1) 

 

2. A 847-a zecimală a numărului 
3

11
 este: 

a. 7 b. 9 c. 3 d. 2 

 

3. Determinaţi produsul dintre valoarea minimă şi valoarea maximă a expresiei a – b dacă a  [2, 4] şi  

b  







9,

2

9
. 

a. alt răspuns b. 
2

5
 c. 0  d. 

2

7
 

 

4. Media geometrică a numerelor  
2

2 3a    şi  
2

2 3b    este egală cu: 

a. 5  b. 19  c. 1 d. 10  

 

5. Suma elementelor mulţimii  5 2 6 3 3 4 2 3A x x x      R  este: 

a. 1 b. –1 c. 0 d. 3 

 

6. Care este numărul cel mai mic de vârfuri pe care le poate avea o prismă? 

a. 8 b. 5 c. 6 d. 4 

 

7. Numărul elementelor mulţimii A = (x, y)  Z  Z 19644 22  yyxx  este egal cu: 

a. 36 b. 4 c. 8 d. 100 

 

8. Dacă 2 2 38x y   şi 8x y  , atunci x y  este egal cu: 

a. 4 b. 2 3  c. 15 d. 3 2  

 

9. Se consideră numerele reale nenule a, b, c, d astfel încât 6a = 27b = = 54c = 36d = x(a + b + c + d). 

Valoarea lui x este egală cu: 

a. 18 b. 4 c. 8 d. 12 
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10. Se consideră prisma triunghiulară dreaptă ABCABC. Numărul de muchii ale prismei pe care este 

perpendiculară dreapta AA este egal cu: 

a. 6 b. 2 c. 3 d. 4 

 

11. Rezultatul calculului     3 2 1 2 5 3 2x x x x x        pentru orice x real, este egal cu: 

a.  3 2 1x    b.  3 2 1x    c. 4 3x   d. 8 3 2x   

 

12. Dacă 3232 x , valoarea lui  
2011

6x   va fi: 

a. 0 b. 1 c. 6
1005

 d. 1  

 

13. Rezultatul calculului  
 

2
3 26 2

:
26 2




 este egal cu: 

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

 

14. Calculând 240231...1227625223  , obţinem: 

a. 151  b. 115   c. 3 d. 4 

 

15. O prismă are la bază un poligon cu 10 laturi. Câte feţe are această prismă? 

a. 10 b. 12 c. 11 d. 30  

 

16. Dacă a – b = b – 1 şi a  [–1, 2], atunci 2222 )32(3)2(12)1(  babaA  este egală cu: 

a. 6 b. 4 c. 3 d. 1 

 

17. Valoarea lui n  N pentru care mulţimile A = 4n, 6n + 2 şi B = 2n – 1, 2n + 1, 3n + 2 au un singur 

element comun, este egal cu: 

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

 

18. Suma elementelor mulţimii B \ A, unde 

* 5 8
3 7

4

x
A x

 
     
 

Z  şi B = x  Z  x – 3  4. 

este egală cu: 

a. 22 b. 18 c. 11 d. 24 

 

19. Valoarea lui x, soluţie a ecuaţiei 
27

60

5

56

53

13

15


x
 este: 

a. 155  b. 53  c. 35  d. 153  

 

20. O piramidă are 10 vârfuri. Numărul muchiilor piramidei este: 

a. 16 b. 20 c. 14 d. 18 

 

21. Rezultatul calculului 2008
2
 – 4016  2009 + 2009

2
 este egal cu: 

a. –1 b. 2008 c. –2008 d. 1 

 

22. Soluţia naturală a ecuaţiei 
2 2 22 3 2011

... 2010
2 1 2 2 2 2010

x x x

x x x

  
   

  
 este:   

a. nu există b. 0 c. 1 d. –1 
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23. Rezultatul calculului 
120042003

3

2

2

3223

3223

3
3






























 











  

este egal cu: 

a. –1 b. 0 c. 1 d. 2  

 

24. Dacă 05322222  baba , atunci )(
11

6 ab
ba









  are valoarea: 

a. 1 b. 0 c. 
6

1
 d. 6  

 

25. În cubul ' ' ' 'ABCDA B C D , măsura unghiului dintre dreptele AC  şi 'BC  este egală cu: 

a. 60  b. 45  c. 30  d. 90  

 

26. Dacă    26 2 2 1 ,x x ax b x      atunci a b  este egal cu: 

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

 

27. Dacă x, y  R astfel încât 2x + 3y = 10 şi 4x
2
 + 9y

2
 = 64, atunci 2x – 3y are valoarea: 

a. 2 b. 7  c. 2 7  d. 1 

 

28. Dacă a > b > 0 şi a
2
 + b

2
 = 10ab, atunci  

























ba

ba

ba

ba
E 2  

are valoarea: 

a. 2 b. alt răspuns c. 
2

1
 d. 1 

 

29. Valoarea expresiei        
2 2 2 2

4 5 3 4 ,E a b a b a b a b             pentru orice 

, ,a b  cu 1, 2a b  , este egală cu: 

a. 16 b. 8 c. 0 d. 2 

 

30. Suma distanțelor de la centrul unui tetraedru regulat de muchie 1 la feţele sale este de: 

a. 
3

6
 b. 

6

3
 c. 

2

3
 d. 

2

63
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA a II-a – MATEMATICĂ 

CLASA a VIII-a 
 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii  

 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute 

 Bifaţi în grila de concurs singurul răspuns corect  
 

 

 

1. Simetricul punctului A(2, 5) faţă de originea reperului cartezian xOy este punctul: 

A. A'(–2, 5) B. A'(–2, –5) C. A'(2, –5) D. A'(2, 5) 

 

2. În reperul cartezian xOy considerăm punctele A(6, 0) şi B(0, 8). Distanţa de la punctul O la dreapta AB 

este egală cu: 

A. 3,6 B. 2,4 C. 4,8 D. 3,2 

 

3. Distanţa dintre punctele A(–2, m) şi B(10, 7) reprezentate în reperul cartezian xOy este egală cu 13. 

Valoarea minimă a lui m  R este egală cu: 

A. 3 B. –1 C. 1 D. 2 

 

4. Diagrama alăturată descrie funcţia f : A  B. Calculaţi f(0) + f(1)  f(7) – f(2) : 2 + f(4) : 3. 

 

     

 

 

 

 

 

 

A. 19 B. 17 C. 15 D. 21 

 

5. Determinaţi mulţimea B ştiind că următoarele funcţii sunt egale:  

f : A  R, f(x) = 2x + m – 3 şi g : {–1, 3, 7, 10}  B, g(x) = (1 – n)x + 11 

A. {7, 17, 19, 31} B. {11, 17, 25, 42} C. {9, 17, 25, 31} D. {11, 18, 19, 40} 

 

6. Numărul de funcţii f : {0, 1}  {0, 5} care există astfel încât f(0) + f(1) = 5 este egal cu: 

A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 

 

7. Fie funcţia f : R  R, f(x) = 3x – 1, f (4 2 2)a   şi f (4 2 2)b   . Media geometrică a numerelor 

a şi b este egală cu:  

A. 2 2  B. 6 C. 7  D. 12  

 

8. Fie funcţia f : R  R* astfel încât f(a)  f(b) = f(a – b + ab), oricare ar fi numerele reale a şi b. Valoarea 

lui f(0) este: 

A. –2 B. 2 C. –1 D. 1 

 

0 

1 

2 

4 

7 

1 

2 

4 

6 

9 

A B 
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9. Se consideră funcţia f : {0, 1, 2, ..., 10}  {0, 1, 2, ..., 10} care are proprietatea că f(x)  f(y), pentru orice 

x, y  R, cu x  y. Valoarea produsului f(0)  f(1)  f(2) ...  f(10) este: 

A. 3628800 B. 0 C. 362880 D. 362980 

 

10. Fie funcţia f : {1, 2, 3, ..., 2011}  {1, 2}.  

      Atunci N = (f(1) – f(2))(f(2) – f(3))(f(3) – f(4)) ... (f(2010) – f(2011))(f(2011) – f(1)) are valoarea: 

A. 22011 B. 1 C. 0 D. –22011 

 

11. Fie f, g : R  R, f(x) = 2x – 3 şi g(x) = 3x – 2 . Perechea de numere raţionale (a, b) cu proprietatea 

că f(a) = g(b + 1) este: 

A. (–1, –2) B. (–1, 2) C. (1, –2) D. (1, 2) 

 

12. Un postaş are de împărţit într-o zi 120 de scrisori astfel: 80 dintre ele au ca destinatari locuitorii unui 

bloc, iar restul de scrisori trebuie să ajungă la persoane ce locuiesc într-un alt bloc. Ştiind că poştaşul 

distribuie câte 8 scrisori la fiecare 10 minute, iar distanţa dintre cele două blocuri o parcurge în 20 de minute, 

atunci timpul necesar poştaşului pentru a împărţi toate scrisorile este de: 

A. 3 h 10 min B. 2 h 30 min C. 3 h D. 2 h 50 min 

 

13. Într-o tabără de vară sunt elevi şi profesori, în total 209 persoane, astfel încât fiecare profesor are în grijă 

câte 10 elevi. Numărul profesorilor din tabără este egal cu: 

A. 20 B. 22 C. 21 D. 19 

 

14. Se dă ecuaţia: 0,5x2 – 2x + 3,1 = 0, cu x  .  

 Fie afirmaţiile:  (p) Ecuaţia are 2 soluţii reale şi egale; 

  (q) Ecuaţia are 2 soluţii reale diferite; 

  (r) Ecuaţia are o infinitate de soluţii reale; 

  (s) Ecuaţia nu are nicio soluţie reală. 

 Afirmaţia adevărată din lista de mai sus este: 

A. (p) B. (s) C. (q) D. (r) 
 

15. Un triunghi dreptunghic are lungimile laturilor: x, 2x + 2 şi 2x + 3, cu x   pozitiv. Aria acestui triunghi 

are valoarea:       

A. 40 B. 20 C. 30 D. 10 

 

16. Soluţia ecuaţiei (x – 1)2 + (x – 2)2 + ... + (x – 2011)2 = (x + 1)2 + (x + 2)2 + ... + (x + 2011)2 este: 

A. 2011 B. –2011 C. 1  D. 0 

 

17. Mulţimea soluţiilor inecuaţiei (x – 1)2 + (x – 2)2 + (x – 3)2 + ... + (x – 2011)2  (x + 1)2 + (x + 2)2 +  

+ (x + 3)2 +... + (x + 2011)2 este: 

A. (–, 0] B. [0, ) C. [2011, ) D. (–, –2000] 

 

18. Minimul expresiei E(x) =
2

2

4 4

4 8

x x

x x

 

 
 este: 

A. –2 B. 2 C. –3 D. –4 

 

19. Valoarea produsului a  b dacă a2 + b2 = 2 şi (a – b)4 – (a + b)4 = 8 este: 

A. –2 B. 
2

1
 C. 

2

1
  D. 2 

20. Punctele A(6, 7) şi B(4, 2) sunt reprezentate în reperul cartezian xOy. Punctul M  Oy pentru care  

MA + MB este minimă are coordonatele: 

A. M(0, 3) B. M(0, 5) C. M(0, 6) D. M(0, 4) 
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21. Fie f : R  R, f(x) = 1
5


x
. Aria triunghiului format de reprezentarea grafică a funcţiei f cu axele de 

coordonate este: 
A. 2,5 B. 5 C. 3,5 D. 1,5 
 

22. Soluţia sistemului 
3 7 2

6 21 1

x y

x y

 


  
 este perechea: 

A. 
1 1

,
7 3

 
 
 

 B. 
1 1

,
3 7

 
 
 

 C. 
1 1

,
3 7

 
 
 

 D. 
1 1

,
3 7

 
  
 

 

 

23. O bucată de unt are forma unui cub cu muchia de 30 cm. Cubul se taie în cubuleţe cu latura de 2 cm. 

Numărul cubuleţelor obţinute este egal cu: 
A. 3537 B. 3735 C. 3575 D. 3375 
 

24. O cutie are dimensiunile 1 cm, 3 cm, 5 cm şi este plină cu beţe de chibrituri. Dacă volumul unui băţ de chibrit 

este de 300 mm3 şi dacă se consideră că printre ele nu rămân spaţii libere atunci numărul de chibrituri existente în 
cutie este: 

A. 75 B. 100 C. 50 D. 25 
 

25. Un număr de cuburi mici, cu muchiile egale, ocupă tot spaţiul din interiorul unui cub mare. Dacă pe 

diagonala cubului mare se găsesc 10 cuburi mici a căror muchie este de 2 cm, atunci raportul dintre volumul 
a 100 de cuburi mici şi volumul cubului mare este egal cu: 

A. 
16

1
 B. 

10

1
 C. 

8

1
 D. 

20

1
 

 

26. Un coş pentru hârtii este confecţionat din tablă. Coşul are forma unei piramide 

triunghiulare regulate. Se ştie că AB = 330  cm, iar adâncimea coşului este de 20 cm. 

Volumul coşului este: 

A. 34500  cm3 B. 3450  cm3 C. 345  cm3 D. 45000 3  cm3 

 
 

27. Un cort are forma unei prisme triunghiulare regulate ABCA'B'C' cu  

AB=2m şi BB'=3m. Câţi m2 de material au fost necesari pentru confecţionarea 
cortului? (se foloseşte material pe toate feţele, inclusiv la bază). 

A. 16 + 32  B. 2 + 318  C. 18 + 32  D. 20 + 3  

 

28. Un trunchi de piramidă patrulateră regulată are latura bazei mari de 8 cm, latura bazei mici de 6 cm şi 

apotema trunchiului de 2 cm. Măsura unghiului format de o faţă laterală cu planul bazei mari este egal cu: 

A. 75 B. 30 C. 45 D. 60 
 

29. Un acvariu are formă de paralelipiped dreptunghic ABCDA'B'C'D' cu AB = 60 cm, BC = 4 dm,  

AA' = 0,5 m. Adriana trebuie să umple acest acvariu cu apă, având la dispoziţie o găleată de 12  litri. Ştiind 
că 1 dm3 = 1 litru, de câte ori va goli Adriana găleata în acvariu? 

A. 15 ori B. 10 ori C. 20 ori D. 5 ori 
 

30. Calculaţi volumul unui dovleac ştiind că dacă se scufundă în apa unui butoi cilindric circular cu R = 21 cm, 

apa se ridică în butoi cu 15 cm (în calcule vom considera aproximarea:  ~ 
7

22
). 

A. 19800 cm3 B. 20790 cm3 C. 18090 cm3 D. 19080 cm3 

 

A 

B 

C C' 

B' 

A' 

V 

A 

B C 
O 
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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
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA NATIONALA – MATEMATICĂ 

CLASA A VIII-A 
 

 
1. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(–2, 4) şi B(4, –4). Distanţa de la punctul M(–2, –4) la 
dreapta AB este egală cu: 

A. 4 B. 5 C. 4,8 D. 3,6 

 

2. În reperul cartezian xOy distanţa dintre punctele A(5, 3 – m) şi B(1, –m) este: 

A. 5 B. m
2
 + 25 C. m

2
 D. (m – 2)

2 

 

3. În reperul cartezian xOy fie punctele A(–1, –3), B(2, 4). Punctele C şi D sunt proiecţiile punctelor A şi B 

pe axa Ox. Aria patrulaterului ACBD este: 

A. 6,5 B. 10,5 C. 9 D. 10 

 

4. Fie A  B = {(0, 1); (0, 5); (2, 1); (2, 5)}. Reprezentând elementele mulţimii în reperul cartezian xOy aria 

figurii formată unind cele patru puncte prin drepte paralele cu axele reperului este: 

A. 9 B. 10 C. 8 D. 4 

 

5. Fie funcţia f : {0, 1, 2,..., 2011}  {–1, 0, 1}. Valoarea maximă a sumei f(0) + f(1) + f(2) +...+ f(2011) 

este: 

A. 2011 B. 2011
2011

 C. 2011
3
 D. 0 

 

6. Funcţia f : N  N are proprietăţile:  

i) f(0) = 1 ii) f(f(n)) = f(n) + 1, pentru orice n  N.  

 Atunci f(2011) are valoarea:
 

A. 2010 B. 2012 C. 2011 D. 2013 

 

7. Funcţia f : R  R, verifică relaţia f(x) = 2x – f(1), pentru orice x  R. Determinaţi valoarea expresiei  

f(2011) + f(2011): 

A. 8042 B. 2 C. 4022 D. –2  

 

8. Dacă : , ( ) 6 6,f f x x    valoarea expresiei 
( 3) ( 2)

3 2

f f


 este: 

A. 2 B. 0 C. 6  D.  2 6  

 

9. Determinaţi numărul real m pentru care punctul C(m – 3, 5m + 14) aparţine graficului funcţiei f : R  R, 

f(x) = 3x – 17. 

A. –16 B. –20 C. –24 D. –22 

 

10. Dacă ABCDA′B′C′D′ este un cub atunci sin
2
(AD′C) + cos

2
(AD′D) + tg

2
(AD′B) este: 

    A. 1,75 B. 
4

3
 C. 

3

4
 D. 1 

11. Dacă 3 2 1 2 3 8 0a b a b      , atunci 
a

b
este: 

A. 
2

1
 B. 

2

3
 C. 

4

1
 D. 8 
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12. Cel mai mic număr întreg conţinut în intervalul 5, 


 
este: 

A. 5  B. –2 C. –3 D. nu există 

 

13. Funcţia f : E  R, f(x) = mx + n are graficul format din punctele A(1, 2), B  , 7a , C(–2,–1), D  , 8b . 

Atunci mulţimea E este: 

A. {–1, 2, 6, 7} B. {–2, 1, 6, 7} C. {–7, –6, 1, 2} D. {–2, –1, 6, 7} 

 

14. Fie funcţia f:{–2011, –2010, ..., 2010, 2011} {3}. Suma S = f(–2011) + f(–2010) + ... + f(2010) +  

+ f(2011) este egală cu: 

A. 12069 B. 12066 C. 6033 D. 6034 

 

15. Determinaţi numărul punctelor de intersecţie a graficelor funcţiilor f, g : R  R, f(x) = ax + b, g(x) = 

= bx + a, unde a, b  R, a  b ştiind că f(2010) = g(2010). 

A. 0 B. 1 C. o infinitate D. 2 

 

16. Determinaţi numărul funcţiilor f : R  R, f(x) = ax + b, cu a, b  R
*
, al căror grafic formează cu axele 

de coordonate un triunghi dreptunghic isoscel de arie 2 cm
2
. 

A. o infinitate B. 0 C. 2  D. 4 

 

17. Calculaţi produsul numerelor x şi y ştiind că  x
2
 + 4y

2
 + 4y – 24x  + 9 = 0. 

A. 2  B. 2  C. 0 D. 2 

 

18. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei 2
1

21
1

1
2

x

x
x

x



 





 este: 

A.  2  B.  2, 2  C.  3, 3  D.  3  

 

19. Mulţimea soluţiilor inecuaţiei 
1 2 3 4 5 6 ... 99 100

0,25
2 4 6 8 10 12 ... 198 200

x x x x       


       
 este: 

A. (–, 1] B. (1, ) C. [1, ) D. (–, 1) 

 

20. Soluţia (x, y)  R  R a sistemului 

15

8

4 3 1

5

xy

x y

x y


 


   


, x  y  0, x + y  0 este: 

A. (5, 3) B. (3, 5) C. (–5, –3) D. (–5, 3) 

 

21. Valoarea minimă a expresiei 3a
2
 –

a

5
 + 1, în ipoteza că 2a

2
 – 5a + 3 = 0, este: 

A. –2 B. –1 C. 1 D. 0 

 

22. Cu o cantitate de morcovi pot fi hrăniţi 11 iepuri timp de 16 zile. Pentru câte zile ar fi necesară aceeaşi 

cantitate de morcovi ca să hrănească 8 iepuri? 

A. 32 B. 19 C. 22 D. 24 
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23. În figura alăturată este reprezentată schematic secţiunea unui acoperiş. 

Calculaţi panta acoperişului (măsura unghiului format de planele 

dreptunghiulare (MBC) şi (ABC)), cunoscând că MB = 8 m, NB = 4 m, 

iar grinda MN este fixată perpendicular pe planul planşeului (ABC). 

A. 45 B. 30 C. 15 D. 60 

 

 

24. În figură este reprezentată schematic o fereastră dreptunghiulară care are  

70 cm lăţime. Proprietarul vrea să confecţioneze un opritor AB. Lungimea acestui 

opritor dacă fereastra este deschisă sub un unghi de 30 este de: 

A. 3270   B. 3720   C. 2730   D. 3790   

 

25. În figura alăturată este reprezentată schematic o scară cu lungimea de 4 m 

sprijinită de peretele casei până la streaşină. Peretele casei are 3,2 m înălţime. 

Distanţa faţă de zidul casei la care se află piciorul de la scară este de: 

A. 
16

5
 B. 

12

5
 C.  

8

5
 D.  

24

5
 

 

26. Figura alăturată reprezintă schematic o piscină, plină cu apă, în formă de 

paralelipiped dreptunghic cu AB = 12 m, BC = 4 m şi AA' = 3m. O bară dreaptă 

este scufundată în totalitate în apa din piscină. Lungimea maximă a acestei bare 

este de: 

A. 12 m B. 14 m C. 13 m D. 15 m
 

 

27. Un bazin de înot are formă de paralelipiped dreptunghic cu lungimea de 50 m şi lăţimea de 30 m. Într-o 

zi de vară, din cauza evaporării, nivelul apei a scăzut cu 4 cm. Câţi hectolitri de apă s-au evaporat în acea zi? 

A. 400 B. 800 C. 450  D. 600 

 

28. O cameră are forma unui paralelipiped dreptunghic cu lungimea de 6 m şi 

înălţimea de 2,5 m. Camera are volumul de 60 m
3
. Câte persoane pot locui în 

această cameră ştiind că spaţiul necesar unei persoane este de 6 m
2
? 

A. 4 B. 6 C. 3 D. 2 

 

 

 

29. În figura alăturată este reprezentată schematic o piscină 

ABCDA'B'C'D' cu AA'D'D, BCC'B' dreptunghiuri, iar ABB'A', 

DD'C'C trapeze. Se ştie că AB = 10 m, BC = 6 m, AA' = 2 m, BB' = 1 m. 

Câţi litri de apă sunt necesari pentru a umple piscina? 

A. 600 hl B. 900 hl C. 1200 hl D. 800 hl 

 
 

 

30. Figura alăturată reprezintă o fântână de formă cilindrică săpată în pământ, cu 

adâncimea BB' şi diametrul bazei AB = 2 m. Ştiind că volumul găleţii este de 10 , până 

la ce înălţime BX, X  (BB'), trebuie să se ridice apa în fântână astfel încât să fie scoase 

exact 2000 de găleţi de apă din fântână? (se aproximează  cu 
7

22
, iar 1litru =1dm

3
) 

A. 7,(63) m B. 4,(63) m C. 6,(36) m D. 8,(63) m 

  

 

 

A N B 

M 
D 
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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

ETAPA NATIONALA – MATEMATICA 

 CLASA  A VIII-A 
 

 

 

Răspunsuri corecte: 

 

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

C A B C A B A C B A A B B A B 

 

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

D B B D A B C D A B C D A B C 
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