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Argument 

 

Nicio jucărie nu e mai frumoasă ca jucăria de vorbe. Copiii, ca şi oamenii mari, sunt mai 

simţitori la vorbe decât la fapte, plăcându-le mai mult decât faptele făcute faptele povestite. 

(Tudor Arghezi, Cartea cu jucării) 

 

 Lucrarea de faţă este conceptă în conformitate cu noua programă, ale cărei conţinuturi le 

respectă, având rolul de a-l orienta atât pe profesor, cât şi pe elev în activitatea de  predare-învăţare-

evaluare. Astfel, auxiliarul poate fi utilizat, indiferent de manualul pentru care s-a optat. 

Textele suport, selectate din operele autorilor clasici ai literaturii române, dar și din literatura 

străină contemporană se subordonează temei generale, Eu şi universul meu familiar  și respectă 

criteriul valoric, estetic, formativ, fiind adecvate vârstei elevilor.  

Materialul propus, caracterizat prin flexibilitate şi aplicabilitate,  este structurat în nouă 

capitole, fiind precedate de două variante de teste de evaluare predictivă,  însoţite de baremul de 

corectare și de notare. Fiecare capitol conţine fişe de lucru cu exerciţii variate, al căror grad de 

dificultate se situează între mediu şi ridicat,  propuse pentru aplicarea imediată a noţiunilor teoretice 

noi, care îi implică activ pe elevi în procesul de învăţare.  

Aceste fişe de lucru au structură identică: ele conţin, la început, câte o scurtă evaluare 

predictivă, urmată de itemi care verifică înţelegerea textului, iar partea a doua este centrată pe 

noţiuni referitoare la gramatica limbii române: fonetică, vocabular, morfologie şi sintaxă. În fixarea 

noţiunilor de limbă din noua programă şcolară, am acordat o deosebită atenţie aspectelor 

normative, existând în cadrul fişelor de lucru numeroase exerciţii care vizează exprimarea corectă, 

ortografia, deoarece formarea priceperilor şi deprinderilor de scriere şi exprimare corectă trebuie să 

constituie principala preocupare a dascălilor de limba română. Ultima parte a fişei, Dovedeşte că 

eşti cel mai bun, conţine exerciţii cu un nivel ridicat de dificultate, utile pentru pregătirea elevilor 

capabili de performanţă. Atât testele sumative, aflate la finalul fiecărui capitol, cât şi cele două 

variante de teză propuse sunt însoţite de baremul de corectare și de notare. 

 

Dragi elevi, cu toţii puteţi încerca să dovediţi că sunteţi cei mai buni! 

Mult succes! 

Autorii 
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TEST DE EVALUARE PREDICTIVĂ 1 

 

 
 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi Partea a II-a se acordă 76 de puncte.  

 Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 14 puncte.  

 Din oficiu se acordă 10 puncte. 

 

Partea I – 48 de puncte 

Citeşte cu atenție textul următor: 

 

Un neguţător din cetatea Florenţa, din Italia, mergea în ţara lui cu multe lucruri scumpe şi 

cu o mare sumă de bani. El trebuia să treacă prin Târgovişte, pentru că acolo era scaunul domniei. 

Cum ajunse la Târgovişte, se duse drept la Ţepeş cu un dar bogat şi îi zise: 

- Măria Ta, ursita m-a adus să trec cu avutul meu prin ţara pe care o stăpâneşti, Măria Ta. 

Te rog a-mi da câţiva slujitori, ca să-mi fie de pază până voi pleca. 

Vodă, iute ca focul cum era el, încruntă sprâncenele când auzi cererea ce i se făcuse şi zise: 

            -Tine-ţi darul, creştine! Eu îţi poruncesc să-ţi duci avutul pe oricare din uliţe, la orice 

răspântie ce ţi se va părea mai singuratică şi mai dosnică şi acolo să-l laşi până dimineaţă, fără 

paznic! Şi de ţi se va întâmpla vreo pagubă, eu sunt răspunzător. 

  (Petre Ispirescu,  Neguţătorul florentin) 

 

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.  

A.1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:     6 puncte 

Cuvântul ursită are acelaşi sens cu: 

a) noroc;  b) şansă;  c) soartă. 

2. Subliniază varianta corect despărţită în silabe:      6 puncte 

neg-u-ţă-tor/ ne-gu-ţă-tor 

creş-ti-ne/ cre-şti-ne 

ră-spân-ti-e/ răs-pân-ti-e 

3. Explică folosirea virgulei în secvenţa Măria Ta, ursita m-a adus să trec (…).  6 puncte 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

4. Completează tabelul următor, precizând partea de vorbire şi partea de propoziție pentru fiecare 

dintre cuvintele din text menţionate în coloana din stânga.     6 puncte 

 PARTEA DE VORBIRE PARTEA DE PROPOZIȚIE 

lui   

el   

bogat   
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5. Construieşte un enunţ în care cuvântul cetate să aibă funcţia sintactică de atribut.  

6 puncte 

 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

B. 

1. Menţionează care sunt personajele care apar în textul dat.     6 puncte 

 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

2. Transcrie pasajul în care neguţătorul menţionează motivul pentru care doreşte a i se da slujitori.   

6 puncte 

 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

3. Precizează sensul expresiei iute ca focul.       6 puncte 

 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

Partea a II-a - 28 de puncte 

 

Redactează o compunere de 8-10 rânduri (aproximativ 80-100 de cuvinte), în care să 

foloseşti 3 cuvinte alese de tine din textul de la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri. 

 

Cuvinte selectate:  …………………….. ………………………….       

………………………….. 

 

 

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de 

punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate) 

 

 

MULT SUCCES! 
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TEST DE EVALUARE PREDICTIVĂ 2 

 
 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi Partea a II-a se acordă 76 de puncte.  

 Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 14 puncte.  

 Din oficiu se acordă 10 puncte. 

 

Partea I – 48 de puncte 

 

Citeşte cu atenție textul următor: 

        După ce nunta ținu șapte zile în șir, Ber-Căciulă spuse calului: 

               - Acum, că toată lumea știe cine sunt, vreau să-mi faci un palat de aur, cum o fi pe 

tărâmul tău, cu odăi misterioase, cu încăperi secrete, în care eu să pot totul. Asemenea, vreau ca în 

fundul lacului, să-mi faci odăi de sticlă limpede și groasă, ca să pot vedea peștii și toate lighioanele 

de apă cum trăiesc. 

               - Din merele istețimii câte mai păstrezi? îl întrebă calul. 

               - Poate zece...căci am dat Steluței mele din ele. Știi, Eva ne-a dat în rai un măr cu 

bucluc...am vrut să-i dau și eu Evei mele trei mere cu cântec!... 

               - Să mai mănânci cinci mere, iar cinci să le păstrezi pentru coconul tău. La vârsta de 

șapte ani, să i le dai să le mănânce deodată. După ce vei mânca cele cinci mere, și de ajutorul meu 

te poți lipsi, căci prin închipuire și prin judecată vei putea aproape totul! Lucrând cele închipuite și 

judecate, vei face adevărate minuni. 

                - Mulțumesc de sfat, zise Ber-Căciulă, și plecă la cotețul lui, care pe dinăuntru avea 

pereții căptușiți cu aur...                                                          (I.C. Vissarion, Ber-Căciulă Împărat ) 

 

 Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat. 

A. 

1. Subliniază varianta corect despărţită în silabe:      6 puncte 

a) mul-țu-mesc/ mul-țum-esc 

b) fa-ci/faci 

c) tră-i-esc/ tră-iesc 

 

2. Găsește cuvinte cu sens asemănător pentru: odăi, trăiesc, pe dinăuntru.   6 puncte 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 
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3. Explică folosirea virgulei în secvenţa: - Mulțumesc de sfat, zise Ber-Căciulă ...   6 puncte 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

4. Completează tabelul următor, precizând partea de vorbire şi partea de propoziție pentru fiecare 

dintre cuvintele din text menţionate în coloana din stânga.     6 puncte 

 PARTEA DE VORBIRE PARTEA DE PROPOZIȚIE 

știe   

misterioase   

eu   

 

 5. Construieşte un enunţ în care substantivul  palat  să aibă funcţia sintactică de subiect.  6 puncte 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

B.  

 1. Precizează personajele din fragmentul dat.      6 puncte 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

2. Formulează ideea principală a fragmentului de mai sus.      6 puncte 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

3. Precizează sensul enunțului: Eva ne-a dat în rai un măr cu bucluc... 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

Partea a II-a - 28 de puncte 

Redactează o compunere de 8-10 rânduri (aproximativ 80-100 de cuvinte), în care să 

foloseşti 3 cuvinte alese de tine din textul de la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri. 

Cuvinte selectate:  …………………….. ………………………….       

………………………….. 

 

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de 

punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate) 
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MULT SUCCES! 

Roluri în comunicare: vorbitor, ascultător. Strategii de concepere și de comprehensiune a 

textului oral: cuvinte-cheie, idei principale, temă, informaţii generale şi de detaliu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citește cu atenție textul următor: 

 

Nouă ceasuri și nouă minute... Peste șase minute pleacă trenul. Repede-mi iau biletul, ies pe 

peron, alerg la tren, sunt în vagon... Trec de colo până colo prin coridor, să văz în care 

compartiment aș găsi un loc mai comod... Aci. O damă singură. Intru și salut, când auz o mârâitură 

și văz apărând dintr-un paneraș de lângă cocoană capul unui cățel lățos, plin de funde, de panglici 

roșii și albastre, care-ncepe să mă latre ca pe un făcător de rele.  

     - Frumușel cățel aveți, zic eu cocoanii, după câteva momente de tăcere; da' rău! 

      - Aș! nu e rău, zice cocoana; până se-nvață cu omul; dar nu știți ce cuminte și fidel este, și 

deștept! Ei bine! e ca un om, frate! doar că nu vorbește... 

Apoi către paner, cu multă dragoste: 

       - Unde-i Bùbico?... Nu e Bùbico!... 

Din paner se aude un miorlăit sentimental. 

Amintește-ți! 

 Grupează următoarele formule: te rog, bună ziua, sărut mâna, îmi permiteţi, fiţi 

amabil, daţi-mi voie, vă rog, mă numesc, vă prezint pe ... 

formule de salut................................................................................................................... 

formule de prezentare.......................................................................................................... 

formule de permisiune......................................................................................................... 

formule de solicitare............................................................................................................ 

 Găsește cât mai mulți termeni care au același sens cu a comunica. 

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

 Dialogul este alcătuit din mai multe ....................................................................... 
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  - Să-i dea mama băiețelului zăhărel?... Bùbico! Bùbi!! Băiețelul scoate capul cu pănglicuțe... 

Mamița-l degajează din țoalele în cari dospește-nfășurat și-l scoate afară. Bùbico se uită la mine și 

mârâie-n surdină. Eu, apucat de groază la ideea că nenorocitul ar încerca să mă provoace, zic 

cocoanei: 

 - Madam! pentru Dumnezeu, țineți-l să nu se dea la mine! eu sunt nevricos, și nu știu ce-aș fi în 

stare... de frică...Dar cocoana, luând în brațe pe favorit și mângâindu-l cu toată duioșia: 

  - Vai de mine! cum crezi d-ta?... Noi suntem băieți cuminți și binecrescuți... Noi nu suntem mojici 

ca Bismarck...                                                                               

  (I.L Caragiale, Bùbico) 

A. Înțelegerea textului literar 

1. Numește cei doi participanți la actul comunicării. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

2. Contextul în care are loc discuția celor doi este: 

a) peronul gării; 

b) compartimentul; 

c) casa  cucoanei; 

b) sufrageria naratorului. 

3.  Extrage din fragmentul dat cuvinte referitoare la timpul și spațiul întâmplărilor: 

 

 

 

 

 

4. Formulează două idei principale din fragmentul de mai sus care să cuprindă informația propriu-

zisă. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

5. Prezintă condițiile pe care le respectă cei doi interlocutori, datorită cărora ei pot comunica. 

 

 

 

 

*.........................................

.*........................................

..*.......................................

...*......................................

....*.....................................

.. 

*.................................... 
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B.Limba română 

1. Alcătuiește două enunţuri în care substantivul biletul să îndeplinească, pe rând, funcţia de: 

                          a) subiect;            b) atribut. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

2. Se dă propoziţia: Din paner se aude un miorlăit sentimental. 

  

a) Precizează partea de propoziție și partea de vorbire prin care se exprimă  cuvintele subliniate din 

propoziţia dată; 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

b) întocmește schema propoziţiei date; 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

c) transformă propoziţia dată în propoziţie simplă; 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

3.   Alcătuiţi o propoziţie după schema:  

              S.    A.    P.     

                                    s.      a.    v.      

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

4.   Taie forma scrisă greşit: 

 Maria sa / s-a dus la / l-a  colega sa / s-a. 

 El este cel / ce-l care va / v-a duce mai/ m-ai  departe tradiţia. 

 Elevii clasei voastre sau / s-au dus sau / s-au nu la / l-a  pădure de 1 Iunie? 

5. Identifică în textul dat  și transcrie: 

a) un substantiv comun și unul propriu: ....................................................................................... 

b) două  adjective ......................................................................................................................... 

c) trei verbe.................................................................................................................................... 
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d) două numerale .......................................................................................................................... 

e) un ATRIBUT exprimat prin  adjectiv....................................................................................... 

         

         6. Identifică în textul dat un predicat verbal. Analizează-l. 

 …………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

7. Extrage din text patru pronume diferite. Precizează persoana acestora. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

       Dovedește că ești cel mai bun! 

1. Amintește-ți persoana cu care ai avut cea mai recentă convorbire telefonică și tema discuției. 

Prezintă în fața clasei componentele acestei situații de comunicare. 

2. Numește câteva cauze care ar fi putut bruia canalul de comunicare dintre voi. 

 

  

  

  

 

 

 

3. Alcătuiește un enunț referitor la tema textului Bùbico de I.L. Caragiale. 

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

4. Numărând de la 1 la 10, cu spatele la clasă, exprimă prin intonație, volumul vocii, pauze, ritmul 

rostirii, o stare pe care colegii sunt chemați să o recunoască. 

5. Alcătuiește un dialog de 7-10 replici despre animalul tău de companie. 
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Unităţile comunicării: actele de limbaj (a afirma, a întreba, a solicita, a recomanda, a promite, 

a felicita, a declara etc.); perechile de adiacenţă: întrebare-răspuns, invitație–acceptare / 

refuzarea invitației, reproș –acceptarea / refuzul reproșului, a face un compliment – a 

răspunde la un compliment etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citește cu atenție textul următor: 

 

Foarte de dimineață, într-o mahala depărtată, bat la ușa amicului meu Pricupescu, profesor 

-predă istoria în clasele inferioare la un liceu. 

Deși foarte buni prieteni, n-am fost niciodată la el acasă. 

— Ei! ce cauți tu prin mahalaua noastră așa de dimineață? 

— Am trecut pe aici — zic eu — și am intrat să-ți dau bună ziua... Știu că pe la ceasul ăsta 

pleci de-acasă... și... zic: haide să văz... o fi plecat Pricupescu? dacă o fi plecat, bine; dacă nu, 

merg cu el până-n târg... Azi o să fie o căldură... mai teribilă ca ieri... O să ne topim în vara asta... 

Pricupescu este un om bănuitor; zice: 

— Fac prinsoare pe ce vrei, că și tu ai venit să mă rogi pentru vreun măgar, pentru vreun 

leneș, pentru vreun ticălos... 

— Aș! zic eu... 

— Măi! adaugă el... mai am doi ani până să ies la pensie... douăzeci o să mi se pară... Uf! 

să mă văz odată scăpat de canonul ăsta, care a ajuns de la o vreme nesuferit... Măi! până viu eu, 

citește! 

Și zicând acestea, scoate din buzunar un vraf de scrisori, mi le trântește dinainte pe masă și 

iese. Pricupescu este indiscret. 

Amintește-ți! 

 Cei doi participanți la actul comunicării 

sunt...............................și.............................................................................. 

 Într-o comunicare cei doi actanți își pot / nu își pot schimba 

rolurile?......................................................................................................... 

 Găsește sinonime pentru cuvântul 

compliment.................................................................................................... 
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— Pe onoarea mea, nu. Ei bine tu... tu ești un bărbat devotat și conștiințios, fără nicio 

umbră de bănuială, care trebuie în misiunea lui să fie, mă-nțelegi(…) 

 — Nu-ți cunoști interesul! de ce să te pui cu niște oameni mari, cari au atâta influență?... 

De-aia v-a ieșit vorba la toți dascălii că sunteți mojici și brutali, mai ales cu copiii de familie bună! 

            — A! strigă Pricupescu... Iar? 

            — Secule! am strigat eu... Dacă e vorba de zbierete, apoi zbier și eu... Un băiat cu atâtea 

rude, cari ți-ar fi de mare sprijin...  

           — Ești un prost! strigă Pricupescu. 

          — Ba tu ești prost!... Mă-sa e văduvă, bogată, frumoasă și de familie mare... în loc să te iei 

cu binele, să te ia meditator!... 

Am strigat degeaba; a fost peste putință să-l scot pe pedant din ale lui. 

Mare dobitoc d. Pricupescu!...                                              

  (I.L. Caragiale, Dascăl prost) 

 

A. Înțelegerea textului literar 

1. Oferă sinonime pentru cuvintele: amic, ceasul, zbier, sprijin, pedant. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

2. Care este forma literară a cuvintelor: (să mă) văz, viu (eu), cari? Motivează apariția acestora în 

textul dat. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................................... 

3. Formulează două idei principale/secundare ale textului. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

4. Precizează, într-un enunț, care este motivul vizitei amicului domnului Pricupescu. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

5. Rescrie complimentele și reproșurile amicului la adresa profesorului: 

 

 

 

 

•.............................................. 

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

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

 

 

 

 

 

 

•...................................................................

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

........................................................... 
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B. Limba română 

1. Transcrie patru verbe diferite care însoțesc replicile personajelor din textul dat. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

2. Identifică în text două cuvinte care să indice timpul și locul acțiunii. Subliniază-le. 

 

3. Alege din lista următoare răspunsurile  potrivite  pentru ceea ce consideri că exprimă cuvintele 

exclamative. Unește-le prin săgeți! 

 

 

a) sentimente puternice, stări sufletești;         

b) stări fizice sau senzații; 

c) o chemare, un îndemn; 

d) imită sunete sau zgomote din natură; 

e) o adresare directă; 

 

4. Precizează ce parte de vorbire sunt cuvintele care însoțesc replicile personajelor  (subliniate în 

fragmentul dat). Ce rol au acestea în cadrul dialogului? 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

5. Precizează funcțiile sintactice ale cuvintelor subliniate în text. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

6. Alcătuiește un dialog în care următoarele verbe: a solicita, a recomanda, a promite, a felicita, să 

însoțească replicile personajelor din textul dat. 

 

 

          Ei!                       Aș! 

           Măi!             haide…  

          Uf!                       A! 
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…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

7. Formulează enunțuri cu ortogramele: va, v-a, ia, i-a, neam, ne-am. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

       Dovedește că ești cel mai bun! 

1. Transformă vorbirea directă în vorbire indirectă: 

— A! strigă Pricupescu... Iar? 

— Secule! am strigat eu... Dacă e vorba de zbierete, apoi zbier și eu... Un băiat cu atâtea rude, cari 

ți-ar fi de mare sprijin...  

— Ești un prost! strigă Pricupescu. 

— Ba tu ești prost!... Mă-sa e văduvă, bogată, frumoasă și de familie mare... în loc să te iei cu 

binele, să te ia meditator!... 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

2. Notează câteva transformări pe care le-ai observat. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 
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…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

3. Scrie o invitație adresată colegului tău de bancă. Nu uita să precizezi: 

 formula de adresare; 

 evenimentul;  

 data, ora; 

 locul, adresa; 

 confirmarea; 

 formula de încheiere;  

 semnătura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Formulează un răspuns de acceptare sau de refuzare a invitației. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

5. Realizează un dialog de 7-10 replici cu profesorul tău preferat care să cuprindă cuvintele tale 

de laudă, apreciere sau complimentele și răspunsul său de acceptare a complimentelor. 
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Alfabetul limbii române. Ordonarea cuvintelor după criteriul alfabetic. Dicţionarul. Articolul 

de dicționar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citește cu atenție articolele de dicționar de mai jos:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIN, pini s.m. arbore din familia pinaceelor, înalt până la 40 de metri, cu frunze persistente în 

formă de ace lungi, cu scoarța roșcată și lemnul rezistent (pinus silvestris). pin maritim = 

varietate de pin cu lemnul poros și bogat în rășină, plantat pentru fixarea dunelor 

mișcătoare (pinus maritima). – lat. pinus.  (https://dexonline.ro/definitie-dex09/pin) 

 

pin s.m.
1
, pl.

 2
 pini  

(Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și 

adăugită) 

1. s.m.-substantiv masculin; 

2. pl.-plural 

PIN,  

În Extremul Orient, pinul este în general un simbol al nemuririi, lucru ce se explică 

prin aceea că frunzișul lui este veșnic verde, iar rășina lui nu se alterează. […] În Japonia, 

pinul (matsu) este și simbolul unei forțe de nezdruncinat, făurită de-a lungul unei vieți de grele 

lupte cotidiene; simbolul, de asemenea, al oamenilor care au știut să-și păstreze gândurile 

neclintite, în ciuda criticilor din jur, căci pinul izbutește să țină piept vânturilor și furtunilor.                     

(Jean Chevalier și Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, vol. 3 ) 

 

 

Amintește-ți! 

 Un articol de dicționar oferă……………………..diferite ale unui cuvânt. 

 Cuvintele dintr-un dicționar sunt așezate în ordine …………………… 

 Dicționarele pot să apară pe ………………….., pe CD/DVD sau  

pe …………………………………… 
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A. Înțelegerea textului 

1. Precizează o asemănare dintre cele trei articole de dicționar. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

2. Precizează ce fel de informații despre pin se găsesc în Dicționarul ortografic, ortoepic și 

morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugită cunoscut și sub denumirea de 

DOOM2. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

3. Notează sursa fiecărui articol de dicționar. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

4. Caută în fragmentul selectat din Dicționarul de simboluri motivele pentru care pinul  

este în Extremul Orient un simbol al nemuririi. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

5. Explică de ce este text nonliterar cel de-al doilea articol de dicționar. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

B. Limba română 

1. Completează alfabetul limbii române cu literele care lipsesc.  

 

a, ___, ___, b, c, ___, e, f, g, h, __, î, j, k, __, m, n, o, p, __, r, s, __, t, ț, __, v, __, x, ___, z 

 

2. Așază cuvintele de mai jos în ordine alfabetică.  

 piersică, alun, găină, soare, bibliotecă, zmeură, hieroglifă, maimuță, vânzător, elefant, caiet. 

 ………….……………………………………………………………………………………... 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 
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3. Încercuiește litera din interiorul cuvântului după care s-a făcut clasificarea alfabetică în 

următorul șir de cuvinte.  

 juca, jucat, jucărică, jucărie, jucărioară, jucătoare, jucător, jucăuș, judeca, judecare, 

judecată. 

 

4. Ținând cont de regula descoperită la exercițiul anterior, așază în ordine alfabetică  cuvintele: 

bici, bibliotecă, bibliotecar, bicarbonat, bibliotecară, biblioraft, bicicletă, biceps. 

 ………….……………………………………………………………………………………... 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

5. Caută în DEX originea și sensul următoarelor cuvinte: baclava, cinefil, ștrudel, show, 

apăraie. 

 baclava …………………………………………………………………………………………….……. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 cinefil ……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 ștrudel …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 show ……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 apăraie …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

6. Explică modul în care accesezi și folosești dexonline.ro. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

7. Dă două exemple de dicționare pe care le-ai utilizat până acum. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 
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       Dovedește că ești cel mai bun! 

1. Transcrie din DEX două expresii în care apare cuvântul carte / cărți și alcătuiește  

enunțuri cu ele. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

2. Scrie-ți numele cu alfabetul Braille, folosindu-te de imaginea de mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 
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3. Într-un articol de dicționar sunt folosite mai multe abrevieri / prescurtări, care se  explică 

într-o pagină specială. Caută în pagina specială din DOOM 2 semnificația  următoarelor abrevieri:  

 

 C    ……………………………....... 

 art.  ………………………………. 

 aux.   ……………………………… 

 expr.  …………………………… 

 f.  …………………………………. 

 Lat. ……………………………. 

 m. ……………………………… 

 n. ………………………………… 

 s. ………………………………… 

 S. ………………………………. 

 

4. Caută într-un dicționar onomastic semnificația numelui Valeriu și semnificația numelui tău. 

 ………….……………………………………………………………………………………... 

 ………….……………………………………………………………………………………... 

5. Inventează un copac și redactează un articol de dicționar în care să definești cuvântul.  Poți 

să realizezi și un desen cu noua specie pentru a-ți ilustra articolul de dicționar. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....…………………………………….........… 

…………………………………....……………………………………........…….. 
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Amintește-ți! 

 Silaba este .......................................................................................... 

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

 În funcție de numărul de silabe, cuvintele pot fi: .............................. 

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

 În DOOM2, accentul unui cuvânt este indicat prin .......................... 

......................................................................... a vocalei pe care cade. 

 

 

Silaba. Accentul (aplicativ)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citește cu atenție fragmentul de mai jos:  

 

Profesorul: Că-z onorat domnul inșpectore va binevoi doară un momânt să asculke aplicățiunea 

metoaghii intuikive. 

Inspectorul se așează, scoate carnetul și condeiul și ascultă. 

Profesorul: Mă! prostovane! Tu, ăla ghe colo.......... Spune-ne tu doară: ce iaște ființă și ce iaște 

lucru, mă? 

Elevul: Lucrul, dom'le, este care nu mișcă, și ființă pentru că mișcă! 

Profesorul: No! dar ornicul meu...,prostule! ființă-i ori lucru? 

Elevul: E lucru, dom'le! 

Profesorul: Că'z doar mișcă, mă! auzi-l! (bagă ceasul în urechea elevului). 

Elevul (ferindu-se): Da, dar dacă nu-l întoarcem, nu mișcă. 

Profesorul (satisfăcut): Bravo! (cătră domnul inspector:) Ș-apoi doar ăsta-i ghintre cei meghiocri... 

Bine! (Elevul trece la loc.) Tu, mă! ălălant ghe lângă el... Câke picioare are boul, mă?                                                            

 (I.L.Caragiale, Un pedagog de școală nouă)  

 

A. Înțelegerea textului literar 

1. Încercuiește un emoticon pentru a ilustra ce ai simțit  

după ce ai lecturat fragmentul dat. Explică oral alegerea făcută. 

2. Numește personajul care asistă la lecția ținută de profesor. 
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…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

3. Transcrie o replică în care profesorul se adresează direct elevului. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

4. Notează o idee principală care reiese din fragmentul dat. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

5. Scrie două idei secundare care reies din fragmentul dat.  

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

B. Limba română 

1. Notează din câte silabe sunt alcătuite cuvintele:  

 picioare ................................................................................................................................ 

 scoate ................................................................................................................................... 

2. Transcrie două cuvinte monosilabice, două cuvinte bisilabice și patru cuvinte plurisilabice 

din textul dat. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

3. Indică numărul de silabe în următoarea situație: ființă-i. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

4. Precizează câte silabe există în enunțul: Da, dar dacă nu-l întoarcem, nu mișcă. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

5. Taie forma greșită:  

profesor-profesor 

suntem-suntem 

simbol-simbol 

6. Alcătuiește enunțuri în care  cuvintele de mai jos își schimbă sensul, pentru că sunt 

accentuate diferit:  

 haină 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 haină 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 copii 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 copii 
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…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

7. Un prezentator de știri a spus: 

 Exista o prevedere în regulament. 

 Acesta este un idol național. 

 În această țară mafia are multe afaceri. 

 În casă se afla și o butelie. 

 Suspectul are un alibi. 

 Odată lansat acest program, editorii se pot înscrie. 

Ar fi trebuit să spună:  

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

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

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

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

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

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

 

       Dovedește că ești cel mai bun! 

  

     1.  Accentuează cuvintele, apoi verifică în DOOM 2 dacă ai lucrat corect. 

antic, bolnav, aidoma, sever, trafic, caracter, gingaș, caisă, splendid, unic, acvilă, arșiță, doctoriță. 

 

2. Accentul poate schimba sensul unor cuvinte. Alcătuiește câte un enunț cu fiecare dintre 

termenii de mai jos:  

companie ............................................................................................................................................... 

companie ............................................................................................................................................... 

imobil .................................................................................................................................................... 

imobil .................................................................................................................................................... 

cântă ...................................................................................................................................................... 

cântă ...................................................................................................................................................... 

 

3. Accentuează cuvintele următoare, ținând cont de sensul lor ca în exemplul:  



Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a V-a 
 

 

 27 

       Exemplu: 

bară- bucată de lemn sau de metal; 

bară-a opri, a întrerupe o trecere; a anula un text;  

 director (conducător al unei instituții); 

 director (grupare de documente în calculator);  

 era (epoca, perioadă mai lungă de timp);  

 era (a fi - la timpul trecut); 

 marcă (emblemă, însemn);  

 marcă (a înscrie un gol într-o competiție - la timpul trecut) 

 mobilă (mobilier);  

 mobilă (care se mișcă, se deplasează sau care poate fi mișcat);  

 veselă (voioasă, bine dispusă); 

 veselă (totalitatea vaselor folosite la masă). 

4. Clarifică sensul cuvintelor din enunțurile de mai jos, accentuând cuvintele scrise cursiv: 

 Au reușit să pătrundă în poiană, deși brazii erau deși. 

 Doamna nu a pus copii legalizate în dosarele celor doi copii. 

 Vânătorul puse pușca la ochi și ochi. 

 Ea își mobilă casa cu o mobilă din stejar. 

 Ea mă zori să merg la câmp în zori. 

5. Scrie un dialog comic, de 7-10 rânduri, în care o persoană îi transmite un mesaj greșit unui 

prieten, fiindcă nu știe să folosească în mod corect accentul. 
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Amintește-ți! 

 Vocalele sunt ................................................................................................................... 

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

 Consoanele  sunt ............................................................................................................. 

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

 Semivocalele sunt sunete care seamănă cu  …….......................................................................... 

 

Tipuri de sunete: Vocală. Consoană. Semivocală. Corespondenţa sunet-literă   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citește cu atenție fragmentul de mai jos:  

 

Domnul: Domnu-i acasă? 

Feciorul: Da, dar mi-a poruncit să spui, dacă l-o căuta cineva, c-a plecat la țară.  

Domnul: Dumneata spune-i c-am venit eu. 

Feciorul: Nu pot, domnule. 

Domnul: De ce? 

Feciorul: E încuiată odaia. 

Domnul: Bate-i să deschidă. 

Feciorul: Apoi, a luat cheia la dumnealui când a plecat. 

Domnul: Carevasăzică, a plecat? 

Feciorul: Nu, domnule, n-a plecat. 

 Domnul: Amice, ești..idiot! 

Feciorul: Ba nu, domnule! 

Domnul: Zici că nu-i acasă. 

Feciorul: Ba-i acasă, domnule. 

Domnul: Apoi, nu ziseși c-a plecat? 

Feciorul: Nu, domnule, n-a plecat. 

Domnul: Atunci e acasă. 

Feciorul: Ba nu, da’ n-a plecat la țară, a ieșit așa.  

 (I .L. Caragiale, Căldură mare ) 
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A. Înțelegerea textului literar 

1. Numește personajele care participă la dialog. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

2. Precizează titlul operei și numele autorului. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

3. Notează o idee principală pentru fragmentul dat. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

4. Formulează două idei secundare pentru textul dat.  

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

5. Explică de ce nu se înțeleg bine cele două personaje. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

B. Limba română 

1. Transcrie din textul dat trei cuvinte care încep cu aceeași consoană și două cuvinte care 

încep cu aceeași vocală. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

2. Precizează din ce sunete sunt alcătuite cuvintele următoare, ca în exemplul următor: 

 

Exemplu: Dum-nea-ta = C+V+C - C+S+V - C+V 

Căuta = .................................................................................................................................................. 

încuiată = .............................................................................................................................................. 

idiot = .................................................................................................................................................... 

apoi = .................................................................................................................................................... 

odaia = ……………………………………………………………………………………..…………………….. 

3. Transcrie literele care nu devin niciodată semivocale: A, Ă, Â, E, I, Î, O, U. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 
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4. Dă exemple de cuvinte în care același sunet este scris cu litere diferite: 

 [k] – c ........................................, k (+consoană sau +vocalele a, o, u) ........................, 

q (+vocala a)...................................... 

 [i] – i (după consoană)...................................., y.............................................. 

5. Completează cuvintele cu litera î sau â, conform regulior de scriere corectă:  

                _nger,           hotăr_,  bine_nțeles,    ne_nțeles,    hotăr_nd 

6. Indică numărul de litere și de sunete din cuvintele: 

cheia ..................................................................................................................................................... 

deschidă ............................................................................................................................................... 

atunci ................................................................................................................................................... 

acasă .................................................................................................................................................... 

cineva ................................................................................................................................................... 

7. Subliniază cuvintele în care x se pronunță [gz]:  

box, exemplu, exercițiu, taxă, fax, existență, galaxie 

       Dovedește că ești cel mai bun! 

1. Caută în DOOM 2 cum se pronunță x în cuvintele: auxiliar, elixir, exotic și notează ceea ce 

găsești pe spațiul punctat:  

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

2. Notează câte un cuvânt care să conțină grupurile de sunete date:  

eau (S+V+S) ......................................................................................................................................... 

iau (S+V+S) .......................................................................................................................................... 

oai (S+V+S) .......................................................................................................................................... 

ioa (S+S+V) .......................................................................................................................................... 

eoa (S+S+V) ......................................................................................................................................... 

iai (S+V+S) .......................................................................................................................................... 



Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a V-a 
 

 

 31 

3. Transcrie cuvintele: ceapă, cec, papucei, cioară, circul, geam, genul, ungi, ginere, urechea, 

ureche, chior, chin, gheață, veghe în tabelul de mai jos: 

Grupurile ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi 

transcriu un sunet în cuvintele: 

Grupurile ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi 

transcriu două sunete în cuvintele:  

 

 

 

 

 

4. Scrie forma de plural a următoarelor cuvinte: sfinx, linx, pix, ax. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

5. Redactează o compunere narativă, de 150-200 de cuvinte, în care să prezinți o 

întâmplare petrecută pe tărâmul literei Z. 

       În compunerea ta, trebuie: 

- să relatezi întâmplarea, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 

- să menţionezi timpul şi spaţiul în care se petrece întâmplarea; 

- să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. 
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Cartea-obiect cultural. Alfabetul limbii române.  Tipuri de sunete 

Textul nonliterar. Silaba. Accentul 

Cuvântul –cheie.Tema. Planul simplu de idei. Corespondența sunet-literă 
 

Test sumativ 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute. 

 

Citește cu atenție fragmentul de mai jos:  

 

Primele mărturii despre existența cărților provin din China, unde au fost găsite plăcuțe de 

lemn gravate, apoi legate cu curele de piele sau fire de mătase. Ele datează din mileniul al II-lea 

î.C. Tot chinezii au inventat hârtia, în secolul I î.C., dar aceasta nu va fi folosită în Orientul 

Mijlociu și în Europa decât câteva secole mai târziu. În Egiptul antic, începând cu anul 2500 î.C., 

textele sunt scrise pe papirus (acestea sunt foi realizate din tulpina unei plante numite „papirus“). 

Inițial, grecii și romanii își gravau textele în lemn. Cuvântul grecesc «biblos» și cuvântul latinesc 

«liber», folosite pentru a denumi cartea, semnifică „scoarță de copac“.  

 În secolul al II-lea î.C., grecii inventează pergamentul, o piele de oaie sau de capră 

prelucrată în așa fel încât să se poată scrie pe ea. (…)  

Pentru a păstra un text sau pentru a-l face accesibil unui număr mare de cititori, el trebuie 

realizat în mai multe exemplare. La greci și la romani, sclavii care știau să scrie și să citească erau 

puși să transcrie de mână textele unor autori.  

(Enciclopedia pentru tineri LAROUSSE, vol. Comunicarea, de la origini la internet) 

 

A. Înțelegerea textului (25 de puncte) 

1. Transcrie enunțul din care reiese cine a inventat hârtia.    5 puncte 

2. Precizează ce înseamnă cuvântul grecesc biblos.     5 puncte 

3. Explică termenul pergament, folosindu-te de informațiile oferite de fragmentul dat.  

5 puncte 

4. Formulează două idei principale pentru fragmentul dat.    5 puncte 

5. Enumeră două trăsături ale textului nonliterar pe care le identifici în fragmentul dat, 

ilustrându-le cu exemple.        5 puncte 

B. Limba română (35 de puncte) 

1. Așază cuvintele subliniate în text în ordine alfabetică.    5 puncte 

2. Notează titlul dicționarului în care ai putea să găsești sensurile cuvântului carte. 5 puncte 

3. Precizează din ce sunete sunt alcătuite cuvintele următoare: hârtia, târziu.  5 puncte  
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4. Scrie  literele care nu devin niciodată semivocale din secvența: Ele datează din mileniul al 

II-lea (...).           5 puncte 

5. Transcrie două cuvinte monosilabice, două cuvinte bisilabice și un cuvânt  plurisilabic  

din textul dat.           5 puncte 

6. Indică numărul de litere și de sunete din cuvintele: China, greci, text, lemn, exemplare  

5 puncte                                                                                                                                                                                                                                                                               

7. Alcătuiește un enunț în care cuvântul mână din secvența: …erau puși să transcrie de mână 

textele unor autori, să aibă un alt sens în urma schimbări accentului.              5 puncte 

 

C. ( 16 puncte) 

 

Scrie un dialog, de 70-100 de cuvinte, între o carte tipărită și două eBook-uri (cărți digitale).  

 

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p.; 

coerenţa  textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului– 2 p; 

ortografia – 3 p; punctuația – 3 p; așezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p) 

 

 

 

 

MULT SUCCES! 
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Amintește-ți! 

 Cuvintele care au formă diferită şi înţelesuri asemănătoare se numesc  

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

 Cuvintele cu formă diferită şi înţelesuri opuse se numesc 

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

 Grupurile de cuvinte legate printr-un sens comun, după obiectele sau stările 

denumite, alcătuiesc ......................................................... 

2. Grupează pe serii de sinonime cuvintele: prieten, speranţă, eronat, zăpadă, 

amic, nădejde, greşit, necesar, omăt, util, copac, jilav, arbore, umed, gri, a se desface, 

cenuşiu, a se desprinde. 

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

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

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

..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuvântul – unitate de bază a vocabularului. Sinonimele. Antonimele. Câmpul lexical 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citeşte cu atenţie textul următor: 

Nu-l văzusem de mult pe domnu’ Trandafir. Îmi închipuiam că e pensionar, că trebuie să fi 

îmbătrânit. Eu îl vedeam însă tot ca odinioară, nalt, bine legat, cu mustăcioara neagră pe care şi-o 

tundea totdeauna scurt, zâmbind cu bunătate, încruntându-se câteodată, insuflându-ne un respect 

nemărginit. 

Toate patru clasele erau grămădite într-o odaie lungă. Unora din băieţi le da teme, pe alţii 

îi asculta. Când explica, ascultam toţi; şi istoriile minunate cu Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul le-

am ştiut chiar din clasa întâia. 

Mai cu samă explicaţiile la istorie erau minunate. Pe sub tavanul scund al clasei treceau 

eroii altor vremuri în cununile lor de neguri. Îi urmăream înfiorat, auzeam parcă freamătul 

luptelor şi, acasă, îi visam o noapte întreagă. 

Uite, şi acum mi se pare că Domnu’ nostru a fost un om deosebit. Îi scânteiau privirile şi 

era şi el mişcat când ne spunea despre mărirea strămoşilor. Când facea un semn cu mâna, aşa, 
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într-o parte, parcă ridica o perdea de pe trecut, şi eu vedeam tot ce spunea glasul lui… Şi când mă 

gândesc bine, când judec cu mintea de-acum, când caut să adun unele fapte pe care atunci, copil, le 

treceam cu vederea, găsesc cu mirare că Domnu’ era un om foarte năcăjit, hărţuit de administraţie, 

că cu greu îşi ducea gospodăria lui, că venea de multe ori amărât, ca să ne dea cu dragoste 

învăţătura de toate zilele… Dar atunci nu, n-avea altă grijă decât să ne spuie istorii mişcătoare. 

Ca dânsul poate au mai fost mulţi. Şi toţi, dragă prietine, când te gândeşti bine, au fost nişte 

apostoli, care au îndurat sărăcie şi batjocură, care au trecut printr-un vifor de nemulţămiri şi vorbe 

rele, şi care totuşi au izbutit să-şi îndeplinească, cu bine, menirea… 

Domnu’ nostru ne-a învăţat rugăciuni, ne-a învăţat cântece care erau aşa de frumoase 

pentru copilăria şi sufletele noastre, deşi nu le înţelegeam bine; ne-a învăţat să credem şi în alte 

lucruri, în trecutul şi vrednicia noastră, lucruri pe care mulţi le batjocoreau în acea vreme; ne-a 

învăţat multe, de care aminte nu ne mai aducem, dar care au rămas în fundul sufletului ca seminţe 

bune ce au înflorit bogat mai târziu… 

Îmi aduc aminte… Într-o sară ne strânseserăm la şcoala la împletit panere. Şedeam în 

cerdac, în cerdac la Domnu’, şi unul spunea o poveste. Era o linişte mare în împrejurimi în 

primăvara aceea, şi departe, spre Siret, se auzea, abia se auzea un cântec de fluier. Umbrele 

înserării ne învăluiră, povestitorul tăcu, şi noi rămăserăm fără vorbe, cu Domnu’ în mijlocul 

nostru, ascultând adierea depărtată a cavalului. 

– Măi băieţi, staţi, c-am să vă cetesc şi eu o poveste… 

Şi a aşezat în geam, pe dinlăuntru, o lampă, şi în lumina ei, acolo între noi, ne-a cetit Harap - 

Alb al lui Moş - Creangă. Glasul lui curgea domol şi basmul ne fermeca pe toţi ca un cântec 

frumos. 

                 ( Mihail Sadoveanu,  Domnu’ Trandafir ) 

A. Înţelegerea textului literar 

1. Pe cine prezintă, în acest text, scriitorul Mihail Sadoveanu? 

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

2. De ce spune scriitorul că domnul Trandafir era un om deosebit? 

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

3. Precizează numele domnitorilor menționați în textul dat. 

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

4. De ce îl iubeau şcolarii pe învăţătorul lor? 

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

5. Prezintă două trăsături morale ale învăţătorului. 

.................................................................................................................................... 
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B. Limba română 

1. Scrie sinonime contextuale pentru cuvintele: îmi închipuiam, odinioară, totdeauna, 

respect, nemărginit, freamătul.            

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

2. Scrie antonime pentru cuvintele: înalt, neagră, scurt, bunătate, deosebit, ridica. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 3. Transcrie din text cuvintele care fac parte din câmpul lexical al istoriei. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 4. Găseşte adjective în text, care se potrivesc substantivelor: mustăcioară, respect, clase, 

odaie, tavan, cântece, adierea, glasul. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 5. Construieşte enunţuri cu sinonimele cuvintelor din text: înfiorat, luptelor, scânteiau, 

glasul. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

6. Găsește antonime pentru următoarelor cuvinte: îmbătrânit, mişcat, vrednicia, înflorit. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

7. Construieşte enunţuri cu ortogramele: c-am / cam, ne-am / neam. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 
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 Dovedeşte că eşti cel mai bun ! 

 1. Descoperă cel puţin patru perechi de sinonime în textul de mai jos: 

Pe înserat, soarele ostenit coboară către asfinţit. Toată ziua a luminat pământul: a copt 

lanurile de grâu, a scânteiat peste valurile mării, a încălzit pădurile şi a încins jocurile copiilor. 

Obosit fiind, s-a dus iute la culcare fără vorbe, pe tăcute. A plecat repede, iar mândra lună a urcat 

pe bolta înstelată. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

2. Unește cu o linie cuvintele din coloana A cu sinonimele lor din coloana B. 

     A          B 

câştigător     vechime 

antichitate     a hoinări 

povestire     moderat 

a colinda     victorios 

cumpătat     naraţiune 

gustos      apetisant 

 

 3. Scrie cel puţin două antonime, pentru următoarele cuvinte: duşman, a tăcea, mulţumire, 

încet, înrăutăţire, posomorât. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

4. Scrie câmpurile lexicale ale numelor de animale sălbatice şi ale formelor de relief. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 



Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a V-a 
 

 

 38 

5. Redactează o compunere de 150 - 200 de cuvinte, în care să relatezi o întâmplare petrecută 

la bunici, utilizând sinonime şi antonime. În compunerea ta, trebuie: 

- să relatezi întâmplarea, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 

- să menţionezi timpul şi spaţiul în care se petrece întâmplarea; 

- să utilizezi sinonime şi antonime; 

- să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. 
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Cuvântul – unitate de bază a vocabularului. Sinonimele 

Textul literar narativ. Planul dezvoltat de idei. Antonimele 

Textul literar narativ. Planul dezvoltat de idei. Câmpul lexical 

 

 

TEST SUMATIV 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute. 

 

Citește cu atenție o secvență dintr-o bandă desenată:  

(Un desert ciudat, în revista Mickey Mouse - 3/1995) 

Dumnezeule! Cine 

bate la ușă la ora 

asta? 
Pun pariu 

că-i 
poștașul! 

Aveți grijă de morcovii ăia! Ne trebuie 

numai legume de calitatea întâi pentru 

înghețata mea. Hi, hi, hi! 

Așa-i, șefule! 

Roșii, morcovi, o varză-două! 

Ahhh! O să iasă un deliciu!  Ești...un monstru! 

Minnie! 

Nu!! 

Spioni! Puneți mâna 

pe ei! Mickey! Fii liniștită, Minnie! 

Te salvez eu... 

http://benzi-desenate-online.blogspot.ro/2012/07/revista-mickey-mouse-31995.html
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A. Înțelegerea textului  (25 de puncte) 

 

1. Formulează două idei principale pentru acțiunea prezentată în banda desenată de mai sus. 

5 puncte 

2. Scrie câte o idee secundară pentru fiecare idee principală formulată la exercițiul  anterior. 

5 puncte 

3. Menționează prin ce se povestește în banda desenată, deși nu apar secvențe de text  narativ.   

5 puncte 

4. Precizează unde crezi că se petrece acțiunea.      5 puncte 

5.  Povestește, în 2-3 rânduri, ce crezi tu că făceau Minnie și Mickey înainte de momentul în 

care pinguinul le deschide ușa celor care aduc legumele.     5 puncte                                                

 

B. Limba romană  (35 de puncte) 

1. Precizează felul sunetelor și sensul cuvântului: ora.     5 puncte 

2. Scrie două enunțuri în care un cuvânt din banda desenată, alcătuit din aceleași sunete, să 

aibă sensuri diferite.          5 puncte 

3. Indică un sinonim pentru următoarele cuvinte din text: numai, bate.  5 puncte 

4. Precizează un antonim pentru cuvântul liniștită.     5 puncte 

5. Notează un sinonim pentru expresia a avea grijă.     5 puncte 

6. Transcrie, din banda desenată, două cuvinte din câmpul lexical al cuvântului legume. 

5 puncte 

7. Completează câmpul lexical de la exercițiul anterior cu numele a două legume pe care le 

mănânci cu plăcere.          5 puncte 

 

C. ( 16 puncte) 

Redactează o compunere narativă de 150-200 de cuvinte în care să prezinți o  continuare a 

acțiunii la care participă Minnie și Mickey din banda desenată.  

În realizarea compunerii, vei avea în vedere următoarele repere:  

- respectarea succesiunii logice a faptelor; 

-  precizarea elementelor contextului spațio-temporal; 

- adecvarea conținutului la cerință;  

- respectarea precizării privind numărul de cuvinte. 

 16 puncte pentru conținut; 
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 14 puncte pentru redactare (unitatea compoziţiei – 2 p.; coerenţa textului – 2 p.; registrul 

de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului– 2 p; ortografia – 3 p; punctuația 

– 3 p; așezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p) 

 

 

 

 

 

MULT SUCCES! 
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Verbul (flexiunea verbului în raport cu numărul, persoana, modul și timpul). 

 Timpurile modului indicativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citește cu atenție textul următor: 

 

Săptămâna viitoare voi începe clasa a cincea. Până acum n-am mai fost niciodată la o 

şcoală adevărată, aşa că sunt mort de frică. Lumea crede că nu m-am dus la şcoală din cauza 

înfăţişării mele, dar nu-i ăsta motivul. Nu m-am dus din cauza operaţiilor. De când   m-am născut, 

am fost operat de douăzeci şi şapte de ori. Cele mai grele operaţii s-au petrecut înainte să 

împlinesc patru ani, aşa că nu mi le aduc aminte. Dar de atunci am mai făcut câte două sau trei 

operaţii în fiecare an, unele mai mari, altele mai mărunte. Sunt mic pentru vârsta mea şi mai sufăr 

şi de alte mistere medicale cărora doctorii nu le-au dat de capăt, aşa că am fost bolnav mult şi des. 

În consecinţă, părinţii mei au hotărât că este mai bine să nu merg la şcoală. Dar acum sunt mult 

mai puternic. Ultima operaţie am suferit-o acum opt luni şi probabil că în următorii doi ani nu va 

mai trebui să îndur niciuna. Mama mi-a fost învăţătoare acasă. Înainte lucra ca ilustrator de cărţi 

pentru copii. Desena zâne şi sirene superbe. Dar desenele pentru băieţi nu erau la fel de grozave. A 

încercat o dată să mi-l deseneze pe Darth Vader1, însă la sfârşit arăta ca un robot ciudat, în formă 

de ciupercă. 

 ( R. J. Palacio, Minunea) 

 

Amintește-ți! 

 Verbul este partea de vorbire care 

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

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

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

 Timpurile verbului sunt .....................    ..........................   

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

 Construiește un enunț în care verbul să se afle la timpul 

trecut: 

...................................................................................................... 
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A. Înțelegerea textului literar 

 

1. Menționează motivul pentru care personajul din fragmentul dat nu a mai fost la 

școală. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

2. Fragmentul de mai sus reprezintă: 

a) o narațiune         b) o descriere             c) un dialog 

3. Transcrie din fragmentul dat doi termeni care se referă la timpul acțiunii. 

                            ……………………..              ………………………. 

4. Formulează două idei principale/secundare din fragmentul de mai sus. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

5. Realizează un scurt portret al personajului, având în vedere datele oferite de 

fragmentul de mai sus. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

B. Limba română 

 

1. Transcrie primele zece verbe care sunt la modul indicativ. 

 …………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

2. Transcrie numai verbele la timpurile imperfect  și perfect compus. 
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           IMPERFECT     PERFECT COMPUS                                                                     

 

 

 

 

 

 

3. Pune verbele a lucra și a crea la timpurile prezent și imperfect, persoanele a II-a și a 

III-a, singular și plural: 

 

Timpul prezent 

          

          Timpul imperfect 

 

4.  Analizează morfologic și sintactic verbele subliniate în fragmentul dat: 

voi începe………………………………………………………………………….. 

crede……………………………………………………………………………….. 

au hotărât…………………………………………………………………………… 

         5. Notează forma inversă a următoarelor verbe aflate la timpul perfect compus: 

m-am născut…………………………………………… 

s-au petrecut…………………………………………… 

am suferit……………………………………………… 

 

6. Scrie la modul indicativ, timpurile perfect simplu și mai–mult-ca-perfect, la toate persoanele 

singular și plural, următoarele verbe: 

 

 

VERB 

 

persoana a II-a 

singular 

persoana a III-a 

singular 

persoana a II-a 

plural 

persoana a III-a 

plural 

A LUCRA     

A CREA     

VERB 

 

persoana a II-a 

singular 

persoana a III-a 

singular 

persoana a II-a 

plural 

persoana a III-a 

plural 

A LUCRA     

A CREA     
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A DESENA A ÎNCEPE 

perfect simplu           mai–mult-ca-perfect perfect simplu           mai–mult-ca-perfect 

    

    

    

    

    

    

7. Construiește câte o propoziție cu fiecare dintre ortogramele date: 

iau …………………………………………….........………………………………………………… 

i-au ……………………………………………….………........…………………………………….. 

ia ………………………………………………….……………........………………………………. 

i-a ………………………………………………….…………........………………………………… 

va ………………………………………………….……………........………….…………………… 

v-a …………………………………………………..…………….........…………...……………….. 

 

Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

1. Alcătuiește câte o propoziție în care verbul dat să fie la modul, timpul și persoana indicate între 

paranteze: 

a crede ( indicativ, prezent, persoana a II-a, plural) …………………………………………….. 

a se opera ( indicativ, imperfect persoana a III-a, singular) ……………………………………. 

a face ( indicativ, perfect simplu, persoana I, singular) ………………………………………… 

a da ( indicativ, mai-mult-ca-perfect, persoana a II-a, singular) ……………………………….. 

a desena ( indicativ, viitor, persoana a III-a, plural) ……………………………………………. 
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2. Alcătuiește două propoziții în care cuvântul ochi să aibă două valori morfologice diferite, pe care 

le vei preciza: 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

3. Subliniază forma corectă, dintre următoarele perechi de verbe: 

copiez-copii         crez-cred               angajează-angajază             țiu-țin                viu-vin 

4. Imaginează-ți un dialog de 7-10 replici cu personajul din fragmentul dat despre importanța școlii 

în devenirea unui tânăr. 

5. Redactează o compunere de 150-200 de cuvinte, în care să continui următorul enunț: Până acum 

n-am mai fost niciodată la o şcoală adevărată, aşa că sunt mort de frică. 
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Personificarea. Verbele auxiliare - a fi, a avea, a vrea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citește cu atenție textul următor: 

În cutia cu pălării vechi, sta un urs, de catifea. Dacă nu era galben ca floarea soarelui, el 

ar fi fost fioros, şi podul întreg ar fi tremurat de frica lui. Aveam în pod doi berbeci năpârliţi, trei 

vaci fără picioare şi un armăsar, care sta în pod fiindcă era de lemn şi vopsit cu pensula verde. Dar 

ursul era galben, şi culoarea asta micşorează seriozitatea lucrurilor, nu sperie pe nimeni şi au luat-

o florile pentru ele. Şi mai avea ursul doi ochi de sticlă, care se uitau drept în tavan. Domnişoara 

cusătoreasă, îmbrăcând ursul din şase petice croite frumos, cred că s-a înşelat când a trebuit să-i 

pună şi ochii, greşind cutia ochilor de urs şi luând,   dintr-altă cutie, doi ochi de porumbel. Un urs 

se cere încruntat: ursul nostru din pod se uita cu bunătate. 

Ursul stătuse jos, în casă, doi ani întregi şi ajunsese atât de stricător, încât am fost nevoit 

să-l pui deoparte, în singurătate, şi el s-a trezit în cutia de pălării, numai după ce încercasem 

zadarnic fel de fel de mijloace de îndreptare. 

Croind ursul din faţa unei scurteici, moştenită de la o cucoană bunică, croitoreasa nu se 

gândise că, fără să vrea, îi dă, prin potrivirea mădularelor, nişte năravuri; pe care nici scurteica, 

nici catifeaua nu le avuseseră în timpul lor. Tatăl urşilor, care umblă nevăzut prin lume şi 

îngrijeşte în munţi de copiii lui, săpându-le peşteri, răsturnând iarna câte un pietroi pe bârloage, 

spălându-i în somn, pieptănându-i şi tăindu-le unghiile cu un ferăstrău de argint, face ce face şi 

trece şi pe la ursul de pâslă, pentru copii, şi le dă câte un crâmpei de nărav. 

Ursul nostru se nărăvise să fure, şi nu fura altceva decât bomboane, ciocolată, dulceaţă, 

fructe și rahat.  

 (Tudor Arghezi, Cartea cu jucării) 

Amintește-ți! 

 Verbele auxiliare nu au înțeles de sine stătător și nu formează singure 

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

 Construiește câte un enunț în care verbele a fi, a avea și a vrea să aibă valoare 

predicativă. 

a fi ..................................................................................................................................... 

a avea ................................................................................................................................ 

a vrea ................................................................................................................................ 

 Precizează partea de vorbire prin care se realizează, în mod obişnuit,  

personificarea ........................................................................................................ 
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A. Înțelegerea textului literar 

 

1. Precizează ce fel de ochi avea ursul. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

2. Transcrie o secvență din care reiese o trăsătură morală a personajului. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

3. Transcrie din fragmentul dat doi termeni care se referă la spațiul acțiunii. 

……………………..              ………………………. 

4. Transcrie din textul dat două personificări. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

5. Explică, valorificând textul, următoarea secvență: Croind ursul din faţa unei scurteici, 

moştenită de la o cucoană bunică, croitoreasa nu se gândise că, fără să vrea, îi dă, prin potrivirea 

mădularelor, nişte năravuri; pe care nici scurteica, nici catifeaua nu le avuseseră în timpul lor. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

B. Limba română 

1. Precizează valoarea predicativă / auxiliară, a verbelor subliniate din textul de mai sus. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

2. Notează  X în caseta corespunzătoare verbelor la timpurile compuse: 

 vrea                          s-a trezit                                   ajutau  

avuseseră                        va sta                                                 am ajutat  

3. Pune în spațiul corespunzător verbul auxiliar potrivit: 

tu.....................învățat (perfect compus) 

noi...................sta (viitor) 

el ....................mâncat (perfect compus) 
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ea..................participa (viitor) 

 

4. Scrie forma de verb predicativ sau de verb auxiliar, cerută de text: 

Prietenul meu ........... (a fi) și el în clasa a V-a. El ........... (a avea) de realizat un proiect 

despre apariția scrisului. Pentru documentare ......... (a vrea) merge la biblioteca școlii.  

Nu ………… (a avea) știut că îi place atât de mult munca de cercetare și de aceea ……….. (a vrea) 

să-l invit să facă parte din echipa mea. 

 

5. Construiește enunțuri cu valoarea predicativă, respectiv auxiliară a verbelor: 

 

 PREDICATIV………………………….……………………… 

      A AVEA  

                                                  AUXILIAR ………………………………………………….. 

 

 PREDICATIV…………………….…………………………… 

      A VREA  

                                                  AUXILIAR………………………………………………….. 

6. Precizează timpul următoarelor verbe: 

am venit ……………………………… 

voi afla …………………………….…. 

a cântat ……………………………. 

ați ascultat ……………………………. 

auzeau ……………………………… 

7. Alcătuiește câte o propoziție cu fiecare dintre cuvintele sau grupurile de cuvinte date: 

ați .............................................................................................................................. 

a-ți ............................................................................................................................. 

la ............................................................................................................................... 

l-a .............................................................................................................................. 

sar .............................................................................................................................. 
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s-ar ............................................................................................................................. 

 

 

Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

1. Explică în 3-5 rânduri rolul personificărilor din textul dat. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

2. Construiește personificări, pornind de la exemplul oferit mai jos: 

Exemplu 

soare – Soarele zâmbește copiilor. 

munte ………………………………………………………………………………………… 

urs ……………………………………………………………………………………………. 

frunză …………………………………………………………………………………………. 

3. Transcrie din următoarele versuri un verb auxiliar și scrie forma lor la modul infinitiv: 

         Eu oaspetele important/ L-am tratat cu lapte cald. ( Ana Blandiana, Într-o zi pe când lucram) 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

4. Precizează valoarea verbelor a avea și a vrea din enunțurile următoare: 

a) Tu ai plecat din din Ardeal.                         ………………………… 

b) Ați văzut spectacolul acela?                         …………………………. 

c) El nu vrea să participe la concursul de șah.     ………………….. 

d) Eu nu am nimic să-ți spun.                         ………………………….. 

5. Subliniază forma corectă a verbelor din enunțurile 

a) Vream/vroiam să plec la munte. 

b) Voia/vroia să cânte în corul școlii. 

c) Vei fi/fii participat la concurs dacă nu te accidentai.  
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Amintește-ți! 
 

 Modul imperativ are forme numai pentru: ...................................................... 

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

 În scris, modul imperativ poate fi marcat prin semnul: ................................... 

 Pune verbul a sta la modul imperativ, forma negativă ............................. 

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

 

Modul imperativ 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Citește cu atenție textul de mai jos:  

 
  Dănuţ se simţi mîndru că zmeul e al lui şi umilit că e mai mare decât el. Instinctiv ― cum 

ocoleşte o femeie măruntă vecinătatea celor înalte ― se îndepărtă grav, măsurând şoseaua cu 

pasul. Zmeul rămase arestat între cei doi ţărani.  

― Opreşte, boierule, că nu bate vântul dintr-acolo; întoarce-te-napoi, porunci sfătos unul 

dintre ei.  

Dănuţ se codi o clipă, cercetă zările, se încruntă cu demnitate, ca frământat de socoteli 

adânci, de răspunderi... şi se supuse. În goana mare trecu pe lângă zmeul atent, şi fugi, şi fugi 

depănând sfoara între degete. În urma lui mosorul se zbătea ca un guzgan epileptic.  

― Daţi-i drumul! răcni el de departe, smucind sfoara din răsputeri.  

Zmeul căzu în cap, Dănuţ pe spate.  

Între timp, unul cîte unul, apoi pîlcuri-pîlcuri, copilaşii satului îngrădiră, desculţi şi naivi, 

evenimentul de pe şosea.  

― Lasă, boierule, că ţi-l muştruluiesc eu, îl linişti unul din ţărani, ştergîndu-i straiele de 

colb cu bătăi delicate, ca pe un patrafir.  

― Vezi! Vezi! Dacă nu i-aţi întins coada, suspină întretăiat Dănuţ, abia stăpânindu-şi 

lacrimile. 

(Ionel Teodoreanu, La Medeleni) 
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Dicționar 

mosorul - mosoare, s.n. Piesă cilindrică de lemn, de metal sau de material plastic, cu capetele în formă de discuri, pe 

care se înfășoară ață, fire de mătase, sârmă etc.; p. ext. piesa împreună cu firele înfășurate pe ea 

guzgan - guzgani, s.m. Șobolan.  

epileptic - epileptici, -ce, adj., s. m. și f. 1. Adj. Cu caracter de epilepsie; asemănător cu manifestările epilepsiei; 

năbădăios.  

A. Înțelegerea textului literar 

1. Transcrie enunțul din care reiese supărarea lui Dănuț. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

2. Formulează două idei principale din textul dat. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

3. Transcrie o personificare din textul dat. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

4. Precizează două particularități ale textului narativ, valorificând textul dat. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

5. Explică, valorificând textul, următoarea secvență Dănuţ se codi o clipă, cercetă zările, se 

încruntă cu demnitate, ca frământat de socoteli adânci, de răspunderi... şi se supuse.        

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

B. Limba română 

1. Transcrie patru verbe la modul imperativ și indicativ din textul dat. 

         IMPERATIV                                           INDICATIV 
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2. Explică folosirea semnului exclamării în enunțul ― Vezi! Vezi! 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

3. Transcrie din textul dat două propoziții imperative. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

4. Construiește enunțuri cu formele negative ale verbelor la modul imperativ din textul dat. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

5. Scrie următoarele verbe la modul imperativ, forma afirmativă și forma negativă, singular și 

plural. 

 FORMA AFIRMATIVĂ FORMA NEGATIVĂ 

A FI sg……………………….. 

pl………………………… 

sg……………………….. 

pl………………………… 

A DUCE sg……………………….. 

pl………………………… 

sg……………………….. 

pl………………………… 

A FACE sg……………………….. 

pl………………………… 

sg……………………….. 

pl………………………… 

 

6. Identifică numai formele de imperativ din exemplele: 

a) Nu-mi dă niciodată explicații! 

b) Treci acasă! 

c) Vine mereu cu mine la teatru. 

d) Vino cu mine la film! 

7. Analizează morfologic și sintactic verbele subliniate în textul dat. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 
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Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

1. Construiește câte un enunț în care verbul la modul imperativ să exprime: 

o poruncă …………………………………………………………………… 

un îndemn ………………………………………………………………….. 

o strigare ……………………………………………………………………. 

o urare ………………………………………………………………………. 

o interdicție …………………………………………………………………. 

2. Subliniază forma corectă: 

a) Fii / fi atent când treci strada! 

b) Nu fii / fi obraznic! 

3. Construiește enunțuri în care verbele a se juca și a auzi să se afle la modurile imperativ, 

respectiv indicativ, timpul prezent, persoana a II-a singular. 

A SE JUCA                           ……………………………. 

                                              …………………………….. 

          

A AUZI                              ………………………………… 

                                           ………………………………… 

 

4. Explică ortografia următoarelor enunţuri:  

a) Scrieţi tema! 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

b) Scrie-ţi tema! 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

c) Redactează o conversație de 7-10 replici, în care să folosești cinci verbe la modul imperativ, 

pe care le vei sublinia. 
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Amintește-ți! 

 

 Verbul  la moduri nepersonale nu îşi schimbă forma după  

..................................,  ...................................... 

 Verbul la mod nepersonal poate/nu poate avea funcţie sintactică de 

 predicat verbal. 

 Infinitivul exprimă ................................. Participiul, când 

determină  un substantiv, devine  ................................................... 

 

Verbul – Forme verbale nepersonale:  infinitivul, participiul 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Citește cu atenție fragmentul de mai jos:  

 

           Logodiră deci împăratul şi împărăteasa pe fiul lor cu fata din casă a împărătesei şi hotărâră 

şi nunta. Când începură a face poftirile la nuntă, logodnica fiului de împărat se ruga cu cerul, cu 

pământul ca la nuntă să poftească şi pe împăratul cutare, pe tatăl ei adică; se feri însă a spune 

cuiva că este fata acelui împărat. Socrii primiră (...). 

        În ziua cununiilor veniră toţi musafirii la nuntă. Se începură veseliile şi ţinură toată ziua, ca la 

împăraţi, de! Ce să zici? Seara se întinse o masă d-alea împărăteştile, cu fel de fel de mâncări, de 

băuturi, de plăcinte şi de alte bunătăţi, de să-ţi lingi şi degetele când le vei mânca. 

        Mireasa poruncise bucătarilor ce bucate să gătească. Ea însă cu mâna ei găti deoparte toate 

acele feluri de mâncare numai pentru un musafir. Apoi dete poruncă unei slugi credincioase ca să 

bage bine de seamă ca, aducând la masă bucatele gătite de dânsa, să le puie dinaintea împăratului 

poftit după rugăciunea ei. Dară să îngrijească să nu le puie dinaintea altcuiva, (...). 

        După ce se aşezară toţi poftiţii la masă, începură a mânca şi a se veseli cât nu se poate spune. 

Împăratul cel poftit, adică tatăl miresei, mânca şi nu prea. Încă de când venise, el se tot uita la 

mireasă şi pare că-i zicea inima ceva, dară nu-i venea să crează ochilor. Pasămite, el îşi semuia 

copila, şi neputându-şi da seamă de cum ajunsese ea să se mărite după un fecior de împărat, nu 

cuteză să zică nimănui nimic. Vezi că trudele şi necazurile ce suferise biata fată o schimbaseră de 

cum o ştia tată-său. Şi, îndemnându-se de pofta cu care mâncau mesenii, ar fi voit şi dânsul să 
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mănânce şi să se veselească; dară după ce gustă o dată sau de două ori din bucate, se opri. (...) În 

cele din urmă, nu se mai putu opri, şi ridicându-se în sus, zise cu glas mare: 

  – Bine, împărate, m-ai chemat la nunta fiului tău ca să-ţi baţi joc de mine?  

 – Vai de mine, măria-ta! Cum se poate să-ţi treacă prin gând una ca aceasta? (...)   

         Ştiţi ce era? Iaca mireasa gătise toate bucatele pentru tată-său fără sare, ci numai cu miere şi 

cu zahăr.                                                                           (Petre Ispirescu, Sarea în bucate) 

 

 Înțelegerea textului literar 

1. Scrie motivul supărării împăratului. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

2. Explică sensul fragmentului: de să-ţi lingi şi degetele când le vei mânca. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

3. Transcrie din text secvenţa care explică de ce împăratul nu-şi mai recunoaşte fiica. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

4. Numeşte o trăsătură de caracter a fetei de împărat aşa cum se desprinde din  textul citat. 

Motivează-ţi alegerea prin selectarea unui citat reprezentativ.  

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

5. Rezumă textul în 30-50 de  cuvinte. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

C. Limba română 

1. Scrie forma literară a verbelor: dete poruncă, să le puie, să crează, îşi semuia. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

2. Găseşte verbele sinonime cu expresiile: să bage bine de seamă, îşi da seamă, să-ţi baţi joc. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 
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3. Completează steluţele de mai jos cu formele de infinitiv ale verbelor: hotărâră, se întinse, 

aducând, pare, schimbaseră, îndemnându-se, ar fi voit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Subliniază cu două linii verbele la modul infinitiv din fragmentul citat:  După ce se aşezară 

toţi poftiţii la masă, începură a mânca şi a se veseli cât nu se poate spune. Împăratul cel 

poftit, adică tatăl miresei, mânca şi nu prea.  

5. Trece infinitivele găsite la modul participiu. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

6. Precizează valoarea morfologică a cuvântului subliniat în textul de la exerciţiul 5. 

Menţionează partea de vorbire de la care s-a format. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

7. Rescrie propoziţiile următoare după exemplul dat, folosind modul infinitiv: 

Exemplu: A plecat din clasă fără să salute.                       A plecat din clasă fără a saluta. 

Înainte să vină mama, am vorbit cu Mihai la telefon                  .................................................... 

Nu ştie să-şi facă temele singur.                   ................................................................................... 

Împăratul ar fi voit şi dânsul să mănânce şi să se veselească.                   .................................... 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

     Împăratul nu cuteză să zică nimănui nimic.                   ................................................................... 
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1. Completează căsuţele cu forma de infinitiv a verbelor din propoziţiile 

următoare: 

Noi agreăm ideea voastră. 

Sculptorul recrease opera de artă cu mult talent. 

                Mi-a plăcut cel mai mult tabloul tău. 

                S-a sfiit în faţa doamnei profesoare. 

                Nu a ştiut niciodată adevărul.    

                Nu îi priise deloc concediul. 

2. Subliniază forma verbului (terminată în –i) pe care o consideri corectă în enunţurile de mai 

jos: 

 Fii atent că devii obraznic. 

 De ce nu ştii povestii textul? 

 Poţi citi şi mai repede? 

 Vei şti alcătui o propoziţie dezvoltată? 

3.  Construieşte propoziţii în care să transformi participiile date în adjective sau în substantive: 

Mers (substantiv): ................................................................................. 

Chemat (adjectiv): ................................................................................ 

Cules (adjectiv): .................................................................................. 

Cules (substantiv): ................................................................................ 

Potrivit (adjectiv): ................................................................................ 

 Alcătuieşte  patru enunţuri după exemplul dat şi transformă-le, folosind forme de participiu cu 

valoare adjectivală: 

Exemplu: Cartea pe care ai citit-o mi s-a părut interesantă. Cartea citită mi s-a părut interesantă. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

4. Pornind de la textul suport, alcătuieşte o compunere de 150-200 de cuvinte în care să-ţi 

imaginezi o altă continuare a poveştii. 
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În compunerea ta, trebuie: 

- să introduci încă două personaje; 

- să îmbini fragmentele narative cu cele descriptive; 

- să foloseşti patru verbe la timpuri diferite, două verbe la infinitiv, două verbe la 

imperativ; 

- să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte.  
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Amintește-ți! 
 

 Părțile de propoziție sunt: ................................................................. 

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

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

 Părțile principale de propoziție sunt: ................................................ 

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

Într-o propozițe există un singur ............................................................. 

Predicatul verbal  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citește cu atenție fragmentul de mai jos:  

 

Duduia Lizuca putu să-și usuce în voie lacrimile cu acea parte a mânicilor cu care își 

ștergea și nasul. Apoi observă, aproape, pe prietinul ei Patrocle și-i zâmbi. Patrocle era un boldei 

(câine de rasă baset) roșcat, cu picioarele scurte și strâmbe și cu capul mare. Între ochii omenești, 

sprâncenați negru, avea adânci încrețituri perpendiculare și anii și experiențele vieții îi 

încărunțiseră perii din jurul botului. 

Îndată ce văzu surâsul duduii Lizuca, se apropie și începu a-i linge mâna, plină încă de 

șerbet de portocale. 

- M-au bătut și ieri, oftă Lizuca; m-au bătut și azi; mă bat în fiecare zi… 

Patrocle o înțelese ca totdeauna. (…) 

- Patrocle, îi zise Lizuca; tata nu mai vine de la București și pe bunici nu i-am văzut  

de multă vreme. Nici nu ne lasă să ne mai ducem pe-acolo. De când a murit mama, noi petrecem 

tare rău. Patrocle scheuna ușor ș-o privi cu ochii lui frumoși, cercuiți cu aur. 

- Într-adevăr, răspunse el, petrecem foarte rău. 

- Pst! I-auzi! vorbi iar Lizuca înălțând un deget. Mămica râde.  

Mămica râde totdeauna.  Mama noastră nu râdea așa…  

(Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunată) 

 

A. Înțelegerea textului literar 

1. Încercuiește un emoticon pentru a ilustra ce ai simțit  

după ce ai lecturat fragmentul dat. Explică oral alegerea făcută. 

2. Transcrie o secvență de text din care reiese starea Lizucăi. 
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…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

3. Descrie-o pe mama vitregă a Lizucăi, în 3-4 rânduri, așa cum ți-o imaginezi după lecturarea 

acestui fragment. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

4. Notează ideea principală a fragmentului dat. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

5. Continuă dialogul dintre Lizuca și Patrocle în 7-10 replici. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

B. Limba română 

1. Conjugă în caietul de clasă verbul a face la toate timpurile modului indicativ pe care le-ai 

învățat. 

2. Notează întrebările la care răspund cuvintele subliniate în textul dat. Ce observi? 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

3. Indică modul și timpul verbelor cu funcție de predicat verbal sublinate în fragmentul dat. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 
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4. Trece verbul cu funcție de predicat verbal care se află la timpul mai-mult-ca-perfect în 

fragmentul dat la timpul viitor, păstrând persoana și numărul acestuia. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

5. Precizează modul și funcția sintactică a primului verb din enunțul: Pst! I-auzi! vorbi iar 

Lizuca înălțând un deget. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

6. Analizează predicatele verbale din enunțul următor: - Patrocle, îi zise Lizuca; tata nu mai 

vine de la București și pe bunici nu i-am văzut de multă vreme. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

7. Explică de ce nu poate fi predicat verbal cuvântul subliniat în enunțul:  

A plecat la bunici pentru a culege vișine. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

 

Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

 

1. Alcătuiește enunțuri în care predicatul verbal să fie exprimat prin:  

a. verbul a citi la modul indicativ, timpul perfect simplu, persoana I, singular;  

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

b. verbul a merge la modul indicativ, timpul mai-mult-ca-perfect, persoana a III-a, plural;  

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

2. Scrie enunțuri în care verbul a fi, aflat în fiecare enunț la un alt timp al modului indicativ, să 

fie sinonim cu următoarele verbe:  

a fi (indicativ, prezent) = a proveni 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

a fi (indicativ, imperfect) =  a costa 
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………………………………………………………………………………………………………….. 

a fi (indicativ, perfect compus) =  a se petrece 

………………………………………………………………………………………………………….. 

a fi (indicativ, perfect simplu) =  a se împlini 

………………………………………………………………………………………………………….. 

a fi (indicativ, mai-mult-ca-perfect ) =  a merge 

………………………………………………………………………………………………………….. 

a fi (indicativ, viitor) = a se afla 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Construiește propoziții, respectând indicațiile date:  

 verbul a fi la modul imperativ, forma negativă, persoana a II-a, singular;  

……………………………………………………………………………………………… 

 verbul a fi la modul imperativ, forma afirmativă, persoana a II-a, singular.  

……………………………………………………………………………………………… 

4. Explică de ce verbul a fi are doar în unul din enunțurile de mai jos funcția sintactică de 

predicat verbal: 

 Mihai a fost la bunici. 

 Copiii sunt veseli. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

5. Taie forma greșită a predicatelor verbale din enunțurile:  

 Ea așează /  așază caietele pe masă. 

 Eu îi arăt / arat cum se scrie corect cuvântul acela.  

 Mă apropiu / apropii de bunica.  

 Nu te du / nu te duce acolo! 
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Verbul. Predicatul verbal 

 

Test sumativ 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute. 

 

Citește cu atenție fragmentul de mai jos:  

 

Îmi pare bine c-aveţi încredere-n mine şi faceţi întocmai cum v-am spus, ca s-ajungeţi sus. De 

altfel, iată, am şi ajuns. Bănuiam eu că sunt vorbă lungă să v-ajungă, dar acum  asta-i bună!  nici 

nu ştiu când v-am pălăvrăgit pân' la Lună. Suntem pe steaua aia mare de stei, la care latră noaptea 

Grivei. De ce nu ne-a ieşit nimeni în întâmpinare să ne dea o floare? Fiindcă aici nu sunt flori, nici 

animale, nici nori. De asemenea, e-adevărat, nu este aer de respirat. 

Luna este un pământ neisprăvit. A-ncercat ea nişte păduri şi nişte ape, dar nu i-au ieşit. Asta-i 

situaţia, n-ai ce-i face. Va trebui să umplem noi Luna, ce mai încolo şi-ncoace. Odată şi odată, tot 

trebuia să repare cineva jucăria asta stricată. Eu am susţinut de-atâtea ori: noi, copiii, suntem cei 

mai grozavi inventatori. Nu e aer în Lună? Nu ne pasă, am adus de-acasă. Iată, dezumflăm 

baloanele pe care le-am umplut cu vânt, pe Pământ. S-a luminat cerul Lunii cu aer... Aşa, acum 

mai poate omul respira. Şi se mai poate juca. În ţara asta pustie, care străluceşte ca o agrafă nu-s 

condiţii omeneşti de trai decât pentru girafă. 

Că ea întinde gâtul ei lung în vânt şi paşte iarbă pe Pământ. Deci, prima etapă de populare a 

Lunii va fi... care, ghici? Aducerea unei girafe de la cel mai apropiat circ aici. Am şi adus-o eu, 

chiar în clipele acestea, ca să scurtăm povestea. Acum ştiţi ce e? Uite, mi-a mai venit o idee. Să 

rugăm frumos girafa asta să ne care într-o săptămână cele necesare pentru înfiinţarea vieţii pe 

Lună. Pentru că şi aşa ea tot seamănă cu o macara. Ce aducem mai întâi la noi? Asta vă roade 

acum pe voi. Trebuie să facem o listă în privinţa asta, realistă. Dintre animale vom aduce numai 

strictul necesar. De exemplu, lupul nu-l vom aduce, că e... măgar! Şi uite, azi o floare, mâine o 

privighetoare, azi un căţel, mâine un purcel, azi un ou, mâine un bou, Luna se va umple de 

verdeaţă, de viaţă până poimâine - dimineaţă. 

( Marin Sorescu, Unde fugim de-acasă?) 

A. Înțelegerea textului literar (25 de puncte) 

1. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele: bănuiam, v-am pălăvrăgit, s-a luminat, vă 

roade, să faceți.      5 puncte 

2. Explică folosirea cratimei în structura nu-l vom aduce.                                      5 puncte
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3. Transcrie o personificare din textul dat.      5 puncte 

4. Formulează primele două idei principale ale textului de mai sus.   5 puncte 

5. Explică semnificația enunțului următor, valorificând fragmentul de mai sus: Eu am susţinut 

de-atâtea ori: noi, copiii, suntem cei mai grozavi inventatori.     5 puncte 

 

B. Limba română (35 de puncte) 

1. Transcrie, din textul dat, primele cinci verbe la modul indicativ.   5 puncte 

2. Treceți verbele de la punctul 1 la persoana a III-a,  păstrând modul și timpul.         5 puncte 

3. Transcrie, din textul dat două verbe la timpuri compuse și precizează la ce mod și timp sunt 

acestea.                     5 puncte 

4. Alcătuiește o propoziție în care cuvântul voi din enunțul: Asta vă roade acum pe voi, să aibă 

altă valoare morfologică, pe care o vei preciza.     5 puncte 

5. Analizează sintactic și morfologic predicatul din propoziția: Fiindcă aici nu sunt flori, nici 

animale, nici nori.          5 puncte 

6. Construiește enunțuri în care verbul a încerca să se afle la modul imperativ, forma 

afirmativă și negativă, numărul singular, respectiv, plural.    5 puncte  

7.  Construiește un enunț în care verbul a avea să aibă valoare auxiliară.  5 puncte    

                                 

C. (16 puncte)  

            Pornind de la enunțul, Eu am susţinut de-atâtea ori: noi, copiii, suntem cei mai grozavi 

inventatori, alcătuiește o compunere narativă de 100-150 de cuvinte, în care să surprinzi magia 

copilăriei.  

           În realizarea compunerii, vei avea în vedere următoarele cerințe:  

-folosirea a două verbe auxiliare; 

- utilizarea a trei personificări;  

- crearea unui conținut adecvat cerinței;  

- respectarea limitelor de spațiu indicate. 

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p.; 

coerenţa textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului– 2 p; 

ortografia – 3 p; punctuația – 3 p; așezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p) 

 

MULT SUCCES! 
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Personajul. Enunțul. Tipuri de enunțuri. Punctuația enunțurilor. Propoziția simplă. Propoziția 

dezvoltată. Propoziția afirmativă. Propoziția negativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Citește cu atenție fragmentul de mai jos:  

   

            E teribilă casa bunicilor! 

Uf! de câte ori trebuie să se ducă la bunici cu părinţii, copiii se uită chiorâş unul la altul, 

strâmbă din buze, dau din cap, şi sunt ca zmeele descălecate de pe vânturi şi arestate în dulap, cu 

cozile înfăşurate, sfoara depănată şi zbârnâietoarea mută.(...)  

- Tată, bunicul e ca o poveste. 

- De ce? 

- Fiindcă începe cu „a fost”. 

          Tata zâmbeşte. Asta nu înseamnă întotdeauna că e vesel. Dar nici nu se supără. 

Acum bunicul e alb şi zâmbeşte. Chiar şi primăvara el e tot ca un copăcel nins. Are ceas de aur cu 

muzicuţă, ochelari cu ramă de aur - şi stă. Stă acasă toată ziua. E foarte bine să fii bunic. 

 Bunica a fost şi ea tânără, adică a fost mireasă când bunicul nu era bunic, când tata nu era 

tată, şi când copiii tatei nu erau deloc (...).   

Când o fi fost tânără şi bunica? 

          Atât de încâlcită-i socoteala tinereţii ei, încât nepoţii se gândesc la tinereţea bunicii ca la 

altceva, cum e de pildă portretul doamnei frumoase din salon, de lângă portretul cu decoraţii al 

bunicului (...).                                              

 (Ionel Teodoreanu, În casa bunicilor) 

 

         Amintește-ți! 
 

 La sfârşitul unei propoziţii interogative se foloseşte ........................... 

 Orice propoziţie are obligatoriu ........................................................... 

 Personajul literar este ........................................................................... 
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A. Înțelegerea textului literar 

1. Încercuiește variantele de mai jos, care se potrivesc cel mai bine cu sentimentele pe care le 

transmite naratorul în fragmentul citat. 

a) melancolie ; b) nostalgie ; c) bucurie ; d) tristeţe ; e) amărăciune. 

2. Transcrie câte o secvență de text în care sunt descrişi bunicul şi bunica. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

3. Scrie antonimele cuvintelor: descălecate, arestate, întotdeauna, tinereţii. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

4. Precizează cui aparţine afirmaţia de la începutul textului.............................................. 

5. Într-un text de 3-5 rânduri, exprimă-ţi opinia despre ideea exprimată în enunţul: E teribilă 

casa bunicilor!, făcând apel la experienţa ta de viaţă. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

B. Limba română 

1. Transcrie din textul citat: 

a) o propoziţie simplă ………………………………………………………………........... 

b) o propoziţie interogativă .................................................................................................. 

c) o propoziţie dezvoltată .………………………………………………………………… 

2. Construieşte două propoziţii negative, interogative ale căror subiecte să fie: zmeele şi 

ochelari. 

zmeiele ……………………………………………………………………………………… 

ochelari .……………………………………………………………………………………… 

3. Scrie patru propoziţii dezvoltate despre  bunicii tăi, în care să le surprinzi atât trăsăturile 

fizice, cât şi cele sufleteşti. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 
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4. Explică rolul semnului exclamării din secvenţa următoare, făcând referire la sentimentul 

naratorului: Uf! de câte ori trebuie să se ducă la bunici cu părinţii, copiii se uită chiorâş unul la 

altul, strâmbă din buze, dau din cap... 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

5. Construieşte propoziţii simple după schemele: 

S ( pronume de politeţe) + P (verb, timp viitor, nr. pl.)  

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

S (subst.propriu) + P (verb, prezent)  

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

6. Scrie câte un atribut pentru substantivele: părinţii, primăvara, tinereţea., apoi alcătuieşte 2 

propoziții: 

a) dezvoltată         b) negativă 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

b) Alcătuieşte un dialog de 7-10 replici între nepot şi bunici în care să foloseşti toate tipurile de 

propoziţii învăţate. 

 

Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

1. Explică secvenţa Chiar şi primăvara el e tot ca un copăcel nins, folosind trei 

propoziţii dezvoltate. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

2. Realizează combinaţii între cuvintele următoare, astfel încât să obţii patru propoziţii 

dezvoltate, iar cuvintele să nu se repete: poveste, a asculta, în, domol,  cu, fiecare, pentru, copil, 

cer, dimineaţă, a colinda, glas, pădure, bunici, fereastră, noapte, pe, liniştitor, întunecat,  a răsuna, 

pământ, foşnet, adevărat, frică, a dormi, despre, stele, ploaie, după, luceferi. 
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…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

3. Rescrie textul, corectând toate greşelile identificate:  

Bunicule e o vreme splendidă azi Ceai zice să facem o plimbare în pădurea de la marginea a satului. 

Ce pune-ţi voi la cale-întreabă bunica,  Unde vreţi v-oi să mergeti. 

Ţiaşi fii recunoscătoare dacă mai ajuta puţin. Eşti în vacanţă şi ai tot timpu din lume 

Bine înţeles că am timp dar mi-aşi dori să mă plimb în această dupamiază puţin cu bunicul. Te rog 

nu fii supărată.  

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

4. Identifică în textul de la exerciţiul anterior două propoziţii simple, pe care le vei 

transforma în propoziţii dezvoltate. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

5. Redactează o pagină de jurnal, de 150-200 de cuvinte,  în care să scrii impresiile pe 

care ţi le-a produs o furtună la munte.  În compunerea ta trebuie: 

- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor, îmbinate cu fragmente  

descriptive;                                

- să foloseşti persoana I a verbului;                                                                                             

- să introduci două propoziţii negative, două propoziţii exclamative, două propoziţii simple;  

- să ai obligatoriu numărul de cuvinte precizat.                                                                            
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Amintește-ți! 

 Completează propoziţiile următoare: 

 Propoziţia este o .......................................................................... 

 Linia de dialog se scrie ................................................................ 

 Semnul întrebării se scrie la sfârşitul unei propoziţii  ............................................ 

  Punctul se scrie la sfârşitul unei propoziţii ............................................................ 

 Semnul exclamării se foloseşte la sfârşitul unei propoziţii .............................. 

care poate exprima: ................................................. 

Personajul. Enunțul. Tipuri de enunțuri. Punctuația enunțurilor. Propoziția simplă. 

Propoziția dezvoltată. Propoziția afirmativă. Propoziția negativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citeşte cu atenţie textul dat: 

  Ciolănosul avea chef de vorbă, şedea la soare, călare pe o minge de fotbal şi crănţănea fără 

milă, cu dinţii, nişte nuci care-i umpleau sânul. 

 Interlocutorul (dacă i se poate spune astfel cuiva care încă n-apucase să scoată un cuvânt), 

un băiat de vreo opt ani, pigulea, stând pe vine, cu un vârf de cuţitaș, câte o fărâmă de miez din 

nucile mai tari, azvârlite deoparte. 

- Astea-s de la Niţu. Nu-l ştii? Unu’ mic, cu ochelari, tuns la piele. As’ vară am fost cu el în 

tabără la Timiş. Simpatică mutră ! Grozav ne distra …Să vezi …Vine într-o zi la masă ceva mai 

tarziu … Nu-ş’ de ce întârziase. A da, îmi amintesc ! Îi pusesem într-un pantof un şarpe mort … Se 

așează el la masă şi muşcă dintr-o bucată de pâine. Ho-Ho-Ho! Era unsă cu ardei iute! Apucă 

atunci Niţu o cană cu apă şi-o dă toată pe gât. Ho-Ho-Ho! În cană turnasem sare! 

Să vezi ce i-am făcut zilele trecute. Au ei acasă nişte scaune cu arcuri. M-apuc eu să desfac 

două fire de la sonerie şi aşez butonul sub un arc de la scaunul lui … Cum se aşează pe scaun - 

ţârrr ! - soneria. Se scoală Niţu şi se duce la uşă. Nimeni. Vine îndărăt şi dă să stea jos. Ţârrr ! 

,,Cine-o fi ?” zice şi se ridică. Îl auzeam în vestibul: ,,Cine-i ? Cine-i acolo?’’ Nimeni. O oră 

întreagă l-am înnebunit. Pe urmă i-am spus. Acu’ pun la cale alta… 

- Dar bine, omule, nu se supără ? îl întrerupse indignat băieţaşul. 

- Să se supere ? Cum să se supere ? Mi-e cel mai bun prieten!  

                                   (Mircea Sântimbreanu, Recreaţia mare) 
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A. Înţelegerea textului literar 

1. În ce anotimp crezi că are loc discuţia ? Motivează-ţi afirmaţia. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

2. Scrie numele celui pe care ciolănosul îl numește cel mai bun prieten. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

3. De ce crezi că era indignat băieţaşul? 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

4. Scrie titlul şi autorul textului. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

rezumatul textului în 5 rânduri. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

B. Limba română 

1. Arată ce rol are linia de dialog în textul dat. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

2. Transcrie o propoziţie, la sfârşitul căreia s-a utilizat semnul întrebării şi arată rolul acestuia. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 
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3. Precizează rolul semnului exclamării din al treilea alineat. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

4. Scrie un argument care să justifice prezenţa în text a liniei de dialog. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

5. Explică rolul semnului întrebării din enunțul : Dar bine, omule, nu se supără ? 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

6. Menţionează rolul virgulei din enunțul: Dar bine, omule, nu se supără ? 

………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

7. Precizează rolul punctelor de suspensie în cele două situaţii ale alineatului al treilea. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

 Dovedeşte că eşti cel mai bun ! 

1. Scrie un enunţ în care cuvântul iute să aibă alt înţeles decât în text. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

2. Transcrie din text un cuvânt cu funcţia sintactică de subiect. Scrie un enunţ în care acelaşi cuvânt 

să fie atribut. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

3. Continuă dialogul cu 7 - 10 replici utilizând corect semnele de punctuaţie. 

 

4. Completează următorul text cu semnele de punctuaţie potrivite: 
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În pauză  Andrei discută cu  Geta  Băiatul o întreabă 

Geta   ai fost la grădina zoologică   

            Sigur că da  

 Şi ce ai văzut acolo  

            Am văzut multe animale   maimuţe  lei  vulpi  lupi  un urs  şi două cămile  

            Oh   ce multe animale   Nu ţi-a fost frică de ele   

             Nu   Mi-au plăcut foarte mult  Andrei   Să mergi şi tu să le vezi 

 

5. Redactează o compunere de 150 - 200 de cuvinte, în care să relatezi o întâmplare, petrecută 

alături de cel mai bun prieten al tău, utilizând toate semnele de punctuaţie studiate. În compunerea 

ta, trebuie: 

- să relatezi întâmplarea, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 

- să menţionezi timpul şi spaţiul în care se petrece întâmplarea; 

- să utilizezi corect semnele de punctuaţie; 

- să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. 
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Amintește-ți! 

 Completează enunţurile următoare: 

Propoziţia care exprimă o poruncă, un ordin, un îndemn, un sfat sau o rugăminte se 

numeşte ............................................. La sfârşitul acesteia se pune ................................. 

Propoziţia care oferă o informaţie, transmite o ştire, o observaţie sau comunică o 

constatare se numeşte ............................................................... La sfârşitul acesteia se 

pune .................................... 

 Construieşte o propoziţie imperativă 

……………………………………………………………………………………………… 

.......................………………………………………………………………………………. 

 Transformă următoarea propoziţie în propoziţie interogativă. 

 Ele admiră peisajul …………………………………….………………………………….. 

 

 

Enunţuri asertive, interogative, exclamative, imperative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citeşte cu atenţie textul dat: 

 Îl invidiez pe Goguţă pentru caracterul său cutezător şi generos, dar, mai ales pentru 

cavalerismul său. ,,Onoarea mai presus de orice!’’ este deviza sa care scapără în ochi lui 

înflăcăraţi. Nu acceptă nici cea mai mică abatere de la legile onoarei. 

 Acum freamătă. De undeva, de la etaj, a auzit un plâns întretăiat. ,,O victimă?’’ Din două 

salturi a şi ajuns acolo. 

 Ghemuită, cu nasul pe o policioară a colţului viu, plânge o fetiţă. Pare o salcie plângătoare, 

răsărită dintr-un ghiveci. 

         - De ce plângi? o întreabă cu voce tunătoare cavalerul. 

         - M-a bă-tut un bă-iat, răspunde fetiţa sughiţând ca pentru a despărţi cuvintele în silabe. 

         - Cine? Care a îndrăznit? 

        - Uite-l, arată fetiţa către un băiat cu tricou marinăresc. 

Goguţă o ia de mână şi amândoi se îndreaptă spre agresor.  

       - Ascultă, huliganule, de ce ai lovit această fetiţă? Nu vezi ce slabă e? 
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       - Eu? Am lovit-o eu? Am îmbrâncit-o aşa …în glumă. Dar şi ea mi-a zis ,,obraznicule’’. 

        Fata explică: 

- El mi-a pus piedică. Am căzut. Atunci i-am zis ,,obraznicule’’, iar el a început să mă tragă 

de coade. 

Cavalerul rămâne o clipă pe gânduri, cumpănind în tăcere. Apoi strigă către fetiţă: 

- Carevasăzică l-ai făcut ,,obraznic’’? Cum îţi permiţi tu, o musculiţă, să insulţi un băiat? 

Bine ţi-a făcut! Dispari din faţa mea! Şi, în timp ce ,,musculiţa’’ fugea pe scări, Goguţă îl bătea pe 

umăr pe marinar, cavalereşte: 

- Ce e, amice. Te rog să mă ierţi. Credeam că ai bătut-o fără motiv … Dar dacă te-a jignit 

sunt de acord. Asta e o chestie de onoare. 

      (Mircea Sântimbreanu, Recreaţia mare) 

A. Înţelegerea textului literar 

1. Care este deviza lui Goguţă?  

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

2. De ce plângea fetiţa de la etaj? 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

3. Ce fel de atitudine a avut Goguţă faţă de agresor? 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

4. Din ce cauză şi-a schimbat Goguţă atitudinea? 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

5. Explică asemănarea fetiţei cu o salcie plângătoare. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

B. Limba română 

1. Transcrie o propoziţie afirmativă. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

2. Transformă propoziţia afirmativă transcrisă, într-o propoziţie exclamativă. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

3. Indică felul propoziţiei: De ce plângi? 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

4. Alcătuieşte trei propoziţii care să exprime: o constatare, o întrebare, o poruncă. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 
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5. Precizează felul propoziţiei: Bine ţi-a făcut! 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

6. Explică folosirea semnelor de punctuaţie şi ortografice din enunţul:  

- Ascultă, huliganule, de ce ai lovit această fetiţă? Nu vezi ce slabă e? 

- Eu? Am lovit-o eu? Am îmbrâncit-o aşa … în glumă. Dar şi ea mi-a zis ,,obraznicule’’. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

7. Unește propoziţiile din coloana A cu tipurile de propoziţii din coloana B. 

A                                                                                            B 

● Lanurile aurite de grâu se leagănă în bătaia vântului. propoziţie afirmativă 

● Răţuştele nu ies din iaz?     propoziţie exclamativă 

● Lebăda pluteşte pe unda lacului.    propoziţie interogativă 

● Nu te apropia de foc!                                                          propoziție imperativă 

● Unde pleci în vacanţă? 

● Ce cald este astăzi! 

 

Dovedeşte că eşti cel mai bun ! 

1. Scrie în casete ce fel de propoziţii sunt următoarele: 

● În jurul focului s-au strâns bătrânii satului.    

● Unde se duc păsărelele?       

● Hai la joc cu mic, cu mare! 

● Ce se întâmplă sub zăpadă?      

● Elevii au învăţat cele dintâi litere.      

● Straşnic copac am plantat.    

 

2.  Formulează propoziţii respectând cerinţele: 

● Propoziţie afirmativă; 
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…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

● Propoziţie afirmativă, interogativă; 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

● Propoziţie afirmativă, exclamativă; 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

● Propoziţie negativă; 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

● Propoziţie negativă, exclamativă; 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

● Propoziţie negativă, interogativă. 

…………………………………....……………………………………………………….........…….. 

 

3. Descrie forma de relief preferată, utilizând numai propoziţii afirmative. 

 

4. Continuă dialogul din textul dat dintre Goguţă şi băiat, în 7 - 10 replici.  

 

5. Redactează în 150 - 200 de cuvinte, o naraţiune în care să prezinţi o întâmplare reală sau 

imaginară, petrecută în timpul unui joc, utilizând tipurile de propoziţii învăţate. 

 

În compunerea ta, trebuie: 

- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 

- să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal; 

- să utilizezi cât mai multe tipuri de propoziţii învăţate; 

- să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte. 
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Amintește-ți! 

 Ce este propoziţia? ................................................................................... 

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

 Încercuieşte varianta din cuvintele căreia se poate alcătui o propoziţie: 

a) Apolodor, călătorie, deşert, prin, face, o, vara. 

b) Portocale, maimuţica, graţioasă, şi, migdale. 

 Într-un text literar personajele sunt: ........................................................,  

................................ şi au trăsături ...................... şi................................. 

Felul propoziţiilor                               

 

 

 

 

 

 

 

Citește cu atenție fragmentul de mai jos:  

 19 
O, daţi-mi voie să descriu, 

Măcar o parte din pustiu, 

Să spun în câteva cuvinte, 

Cât e nisipul de fierbinte[…]. 

Şi cum, pe-ntinderea pustie, 

Nu-i urmă de cofetărie 

Şi nici n-a existat vreodată 

Măcar un chioşc cu limonadă, 

Un Cico, o răcoritoare... 

Atâta doar: nisip şi soare. 

 

Şi cum mergea Apolodor[…] 

Dădu în calea lui de-o oază 

Cu umbră multă şi răcoare, […] 

Cu apă bună, de izvor. 

 

Şi a băut Apolodor 

Şi a cântat de bucurie. 

 

 

21 
De sus, ascunsă lîngă cer, 

Pe creanga unui palmier 

L-a ascultat, întîi cu frică, 

O foarte mică maimuţică. 

Iar el cânta fermecător, 

Cu glasul-i dulce, de tenor... 

22 
Ţinându-şi coada graţios 

Ea coborî pe creangă, jos, 

Şi, înclinându-se uşor 

Îi dărui trei portocale, 

O pungă plină cu migdale 

Şi-i spuse cu sfială: - Ia-le! 

Sunt toate, toate, ale tale... 

 
Apoi aceeaşi maimuţică 

- De data asta fără frică 

Dar cu sfială şi mai multă - 

Îl întrebă cum se numeşte, 

(Ca orişice persoană cultă 

Vorbea, fireşte româneşte.) 

Şi el a spus: - Apolodor... 

(Gellu Naum, Cărțile cu Apolodor) 

 

A. Înțelegerea textului literar 

1. Transcrie din textul citat două cuvinte sau grupuri de cuvinte care se referă la spaţiul acţiunii. 

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

2. Numeşte personajele fragmentului de mai sus. 

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

3. Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru: pustiu, bucurie, fermecător, sfială, se numeşte. 

................................................................................................................................................................ 
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4, Realizează portretul maimuţicăi, într-un text de 50-70 de cuvinte, prezentându-i atât însuşirile 

fizice, cât şi cele morale. 

 

5. Construieşte enunţuri în care cuvintele dulce, data să aibă alte înţelesuri decât cele din text. 

dulce …………………………………………..………………..………………………….. 

data ………………………………………………………………………………………… 

 

B. Limba română 

1. Transcrie în spaţiul punctat prima propoziţie a textului dat. 

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

2. Numeşte felul propoziţiei: Iar el cânta fermecător, / Cu glasul-i dulce, de tenor..., după 

criteriile învăţate (afirmativă / negativă, simplă / dezvoltată). 

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

3. Formulează o propoziţie dezvoltată în care să prezinţi locul în care ajunge Apolodor. 

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

4. Transformă propoziţia: Şi nici n-a existat vreodată / Măcar un chioşc cu limonadă, / Un 

Cico, o răcoritoare...în propoziţie afirmativă. 

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

5. Explică, la alegere, două semne de punctuaţie folosite în textul dat. 

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

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

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

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

6. Alcătuieşte două propoziţii negative, dezvoltate în care să foloseşti cuvintele: palmier şi 

limonadă. 

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

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

      7. Încercuieşte varianta pe care o consideri corectă: 

a. propoziţia simplă are doar un singur atribut; 

b. în propoziţia negativă verbul este uneori la forma negativă; 

c. propoziţia simplă are numai subiect şi predicat. 
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Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

1. Construieşte o propoziţie dezvoltată, respectând schema: S (substantiv propriu) + A (adjectiv) + 

P (verb, timpul viitor)  

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

2. Explică în 3-5 rânduri, mesajul versurilor:  

„Şi cum, pe-ntinderea pustie, 

Nu-i urmă de cofetărie 

Şi nici n-a existat vreodată 

Măcar un chioşc cu limonadă, 

Un Cico, o răcoritoare... 

Atâta doar: nisip şi soare....” 

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

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

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

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

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

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

3. Scrie un dialog dintre Apolodor şi maimuţică (7-10 replici) în care să existe două propoziţii 

simple şi două propoziţii negative. 

 

4. Formulează ideea principală a fragmentului 22. 

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

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

5. Scrie o compunere de 150-200 de cuvinte, în care să-ți imaginezi aventura lui Apolodor prin 

deşert,  înainte de întâlnirea cu maimuţica. În compunerea ta, trebuie: 

- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;                                    

- să introduci două personaje noi;                                                                                         

- să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;                                               

-  să respecți numărul de cuvinte precizat.                                                                    
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          Amintește-ți! 

 Încercuieşte variantele corecte: 

La sfârşitul unei propoziţii se poate scrie: 

a) ? b) . c) :  d) !   e) , f) –     

 Textul este: a) o înşiruire de propoziţii; 

                      b) o înşiruire de propoziţii legate prin înţeles; 

                                 c) o înşiruire de cuvinte şi enunţuri. 

 Două puncte se scriu:   a)  după o enumerare; 

                                  b)  între cuvintele unei enumerări; 

                                  c)  când urmează o enumerare; 

                                  d)  la sfârşitul unei propoziţii interogative; 

                                  e)  când urmează cuvintele unui vorbitor; 

 Virgula se foloseşte: a) între cuvintele unei enumerări; 

     b) la sfârşitul propoziţiei exclamative; 

  c) pentru a separa cuvântul care arată cui ne 

adresăm de restul propoziţiei;   

 

 

Probleme de ortografie şi ortoepie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citeşte cu atenţie fragmentul de mai jos: 

A fost odată un împărat. Acest împărat avea trei fete. Rămânând văduv, toată dragostea lui  

şi-o aruncase asupra fetelor. Ele, mărindu-se şi văzând sârguinţa ce punea părintele lor ca să le 

crească, pre ele, să le înveţe şi să le păzească de orice răutăţi şi bântuieli, se sileau şi ele din toată 

puterea lor ca să-l facă să uite mâhnirea ce-l cuprinsese pentru moartea mumei lor. 

         Într-una din zile, ce-i vine împăratului, că numai întreabă pe fata cea mai mare:  

– Fata mea, cum mă iubeşti tu pe mine?  

– Cum să te iubesc, tată? Iaca eu te iubesc ca mierea, răspunse ea, după ce se gândi că ce 

lucru poate fi mai dulce pe lume. Atâta o tăie capul pe dânsa, atâta şi vorbi.  

- Să-mi trăieşti, fata mea; să-mi facă Dumnezeu parte de tine. 

         Şi întrebând şi pe fata cea mijlocie:  

– Dar tu, cum mă iubeşti pe mine, fata mea?  
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– Ca zahărul, tată. Atâta o tăie şi pe dânsa capul şi atâta răspunse.  

– Să-ţi dea Dumnezeu bine, fata mea. Să mă bucur de tine. 

         Pasămite, fetele acestea erau linguşitoare şi ştiau să-şi arate iubirea către părintele lor mai 

mult decât o aveau. 

         Împăratul se bucură cât un lucru mare când auzi de la fetele lui cele mai mari cât îl iubesc. 

El socoti că altfel de iubire nu poate să fie decât cea dulce ca mierea şi ca zahărul. Şi uitându-se şi 

la fata cea mai mică, ce sta mai deoparte şi cu sfială, o întreabă şi pe dânsa:  

– Cum mă iubeşti tu, fata mea?  

– Ca sarea în bucate, tată! răspunse şi ea cu faţa senină, zâmbind cu dragoste firească şi 

lăsându-şi ochii în jos, de ruşine că vorbi şi ea. Ea se ruşina, biet, văzând că tată-său o băgase şi 

pe ea în seamă, ca o mai mică ce era. 

        Când auziră surorile ei răspunsul ce dete ea tatălui lor, pufniră în râs şi-şi întoarseră feţele de 

către dânsa. Iar tatăl lor se încruntă şi, plin de supărare, zise:  

– Ia fă-te mai încoace, nesocotito, să ne înţelegem la cuvinte. N-auzişi tu pe surorile tale 

cele mai mari cu ce fel de dragoste mă iubesc ele? Cum de nu te-ai luat după dânsele ca să-mi spui 

câtă dragoste dulce ai şi tu către tatăl tău? Pentru asta oare mă trudesc eu ca să vă cresc şi să vă 

dau învăţătură cum altele să nu fie în lume ca voi? Să te duci de la mine cu sarea ta cu tot! 

- Să mă ierţi, tată, că eu n-am vrut să te supăr. Eu am socotit cu mintea mea că dragostea ce 

am către tine este, dacă nu mai presus a surorilor mele, dar nici mai prejos decât mierea şi 

zahărul. 

      (Petre Ispirescu, Sarea în bucate) 

A. Înţelegerea textului literar 

1. Câte fete avea împăratul? 

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

2. De ce era mâhnit împăratul? 

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

3. Cum îl iubea fata cea mică pe împărat? 

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

4. Exprimă-ţi părerea despre atitudinea fetei celei mici faţă de tatăl său, Să mă ierţi, tată, că 

eu n-am vrut să te supăr. 

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

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

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

5. Numeşte alte trei poveşti culese de Petre Ispirescu, pe care le-ai citit. 



Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a V-a 
 

 

 83 

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

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

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

 

B. Limba română 

1. Alege cinci pronume personale din text. Precizează numărul, persoana şi genul (numai 

pentru persoana a III-a). 

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

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

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

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

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

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

 

2. Alcătuieşte o propoziţie în care subiectul să fie exprimat printr-un pronume personal, 

persoana I, numărul singular. 

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

 

3. Precizează rolul cratimei în structurile: n-ar, ce-l şi ce-i.  

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

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

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

4. Indică valorile morfologice ale cuvintelor subliniate din structurile: să-mi şi să-ţi. 

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

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

5. Construieşte două enunţuri cu ortogramele: să-l şi te-ai 

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

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

6. Construiește enunțuri cu următoarele ortograme: s-ar, să-l, să-mi. 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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              7. Construieşte enunţuri cu ortogramele: ce-l / cel, ce-i / cei, să-i / săi. 

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

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

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

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

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

Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

1. Încercuieşte formele corecte ale pronumelor personale: eu, iel, ele, ieu, tu, iel, el, ia, iei, 

ei, iele. 

2. Notaţi cu A (adevărat) propoziția scrisă corect sau F (fals) propoziția scrisă gresit, la 

sfârşitul fiecărui enunţ: 

a. Ei merg la expoziţie cu ele.     

b. Ieu îmi pregătesc rucsacul pentru excursie.  

c. El iera la iele împreună cu ei.    

d. Ea ia autobuzul spre şcoală.      

 3. Transcrie corect propoziţiile care conţin greşeli: 

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

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

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

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

4.Scrie formele corespunzătoare ale pronumelor personale după modelul, pe mine m-a ajutat. 

pe tine ................................... ajutat 

pe el ...................................... ajutat 

pe noi .................................... ajutat 

pe voi .................................... ajutat 

pe ei ...................................... ajutat 

pe ele ....................................  ajutat 

 

     5. Redactează un dialog de 7 - 10 replici între regele leu şi animalele din junglă, în care să 

utilizezi pronume personale şi pronume personale de politeţe.  

În compunerea ta, trebuie: 

- să respecţi structura unui dialog; 
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- să utilizezi minim trei pronume personale propriu-zise şi două pronume personale de 

politeţe; 

- să ai conţinutul şi stilul adecvate cerinţei formulate; 

- să te încadrezi în limitele de spaţiu indicate. 
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Propoziţia – Tipuri de propoziţii           

           

   Test sumativ 

 

Citeşte cu atenţie următorul text:                                     

 

Pajura, împărăteasa, clătină din cap şi le privi cu milă. 

- Se poate una ca asta? ciocăni ea. Cum să rămână lumea fără stăpânire? (...) 

- Atunci cine se duce la soare să aducă un grăunte de foc? întâmpină corbul. Cu dragă inimă 

m-aș jertfi eu, dar sunt bătrân şi nu mai pot!(...) 

Împărăteasa, în înțelepciunea ei, hotărî: 

- Se cuvine şi rânduim să se ducă una din păsările cele mărunte şi sprintene. 

- Măria Ta, vorbi cu subţire îndrăzneală piţigoiul, noi nu avem puteri, noi ştim decât să 

cântăm. Atunci, sticletele, care era cel mai mic din tot neamul, se arăta convins şi ieşi înainte cu 

sfială. 

- Nu vă supărați. De vreme ce trebuie şi tot murim altfel, iată, mă duc eu!  

Rămânând toţi mulţumiţi, deşi neîncrezători, el îndată a plecat. 

                 (Mihail Sadoveanu, Sticletele) 

A. Înţelegerea textului literar ( 25 de puncte ) 
 

1. Marchează  X în spațiul liber corespunzător răspunsului corect: 

a) Întâmplarea are loc în :                          b) Stăpâna păsărilor era: 

---- lumea animalelor;                                      --- privighetoarea; 

---- lumea peştilor;                                           --- pajura; 

---- lumea păsărilor;                                         --- corbul; 

      

     c) Personajele întâmplării sunt:                    d) Păsările doreau să aducă: 

           ---- corbul, sticletele, privighetoarea;                 --- un bulgăre de aur; 

           ---- sticletele, pajura, ciocârlia, corbul;              --- un grăunte de foc; 

           ---- pajura, corbul, piţigoiul, sticletele;               --- o rază de lumină; 

 

      e) A hotărât să plece: 

            ---- corbul; 

            ---- sticletele; 

           ---- pajura;          5 puncte 
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2. Stabileşte ordinea momentelor întâmplării din textul Sticletele, notând în faţa fiecărui enunţ 

numărul corespunzător, cu cifre de la 1 la 5. 

a. ___ Corbul nu doreşte să meargă fiind prea bătrân. 

b. ___ Păsările hotărăsc să meargă la una din păsările mici. 

c. ___ Pajura refuză să meargă. 

d. ___ Sticletele hotărăşte să meargă pentru a aduce focul. 

e. ___ Piţigoiul ia apărarea păsărilor mici.      5 puncte                                             

3. Alcătuieşte un enunţ, în care cuvântul vreme să aibă alt înţeles decât în text.  5 puncte 

4. Găseşte câte un sinonim pentru fiecare dintre cuvintele următoare:  

 milă, îndrăzneală, putere, a hotărî, a vorbi.      5 puncte 

5. Scrie câte un antonim pentru fiecare din cuvintele următoare: 

 a rămâne, subţire, înainte, murim, mulţumiţi.     5 puncte 

  

B. Limba română ( 35 de puncte ) 

1. Transcrie o propoziţie interogativă din text.      5 puncte 

2. Transcrie o propoziţie simplă şi o tranformă apoi în propoziţie dezvoltată.  5 puncte 

3. Extrage o propoziţie dezvoltată şi o transformă în propoziţie simplă.   5 puncte 

4. Indică felul propoziţiei Nu vă supăraţi, după alcătuire şi aspectul predicatului. 5 puncte 

5.  Precizează felul propoziţiei ... mă duc eu !      5 puncte 

6. Transformă propoziţia subliniată din text, în propoziţie simplă.   5 puncte 

7. Construieşte propoziţii, după următoarele cerinţe: 

a. negativă; 

b. afirmativă, interogativă; 

c. afirmativă exclamativă; 

d. simplă, afirmativă; 

e. dezvoltată, interogativă.        5 puncte 

 

C. (16 puncte) 

 

Redactează în 100 - 150 de cuvinte o naraţiune în care să povesteşti călătoria sticletelui 

pentru a aduce un grăunte de foc. (Dacă nu ştii povestea, imaginează-ţi această călătorie şi prezintă 

o întâmplare).  În compunerea ta, trebuie: 

- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 6 puncte 

- să menţionezi timpul şi spaţiul în care se petrece întâmplarea;   2 puncte 
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- să utilizezi tipurile de propoziţii studiate;      4 puncte 

- să ai conţinutul şi stilul adecvat cerinţei formulate;    2 puncte 

- să te încadrezi în limitele de spaţiu indicate.     2 puncte 

 
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p.; 

coerenţa  textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului– 2 p; 

ortografia – 3 p; punctuația – 3 p; așezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p) 

 

 

 

MULT SUCCES! 
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Textul narativ. Narativul literar. Acțiune, personaj, timp, spaţiu. Substantivul: genul, 

numărul. Tipuri de substantive: comune, proprii  

 

 

 

 

 

 

 

 

Citește cu atenție textul următor: 

Era odată un împărat ... El era foarte mâhnit că, în zilele lui, niște zmei furaseră soarele și 

luna de pe cer. 

Trămise deci oameni prin toate țările și răvașe prin orașe, ca să dea de știre tuturor că 

oricine se va găsi să scoață soarele și luna de la zmei, acela va lua pe fiie-sa de nevastă și încă 

jumătate din împărăția lui, iară cine va umbla și nu va izbândi nimic, acela să știe că i se va tăia 

capul. 

Mulți voinici se potricăliseră semețindu-se cu ușurință că va scoate la capăt o asemenea 

însărcinare; și când la treabă, hâț în sus, hâț în jos, da din colț în colț și nu știa de unde s-o 

înceapă și unde s-o sfârșească, vezi că nu toate muștele fac miere. Împăratul însă se ținu de cuvânt. 

Pe vremea aceea, se afla un viteaz pe nume Greuceanu. Auzind și el de făgăduința 

împărătească, ce se gândi, ce se răzgândi, că numai își luă inima în dinți, încumetându-se pe 

ajutorul lui Dumnezeu și pe voinicia sa, și plecă și el la împăratul să se închine cu slujba. Pe drum 

se întâlni cu doi oameni pe cari slujitorii împărătești îi ducea la împăratul ca să-i taie, pentru că 

fugiseră de la o bătălie ce o avusese împăratul acesta cu niște gadine. Ei erau triști, bieții oameni, 

dară Greuceanu îi mângâie cu niște vorbe așa de dulci, încât le mai veni nițică inimă, că era și 

meșter la cuvânt Greuceanu nostru.            

 (Petre Ispirescu, Greuceanu) 

A. Înțelegerea textului literar 

1. Menționează numele personajelor care apar în textul dat ………………........................... 

2. Transcrie din fragment expresiile subliniate. Oferă sinonime pentru acestea: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Amintește-ți! 

Substantivul este partea de 

….…………………………………………..…………………………… 

..........................................………………………………………………. 

Enumeră genurile substantivelor și oferă câte un exemplu pentru fiecare:              

...........................................           un ..................., doi ............................, 

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

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

Substantivele proprii se scriu întotdeauna cu ........................................... 
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………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Precizează într-un enunț care este motivul mâhnirii împăratului. 

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

4. La ce persoană se realizează nararea întâmplărilor? Alege răspunsul potrivit. 

a) persoana I; 

b) persoana a II-a; 

c) persoana a III-a; 

5. Extrage din fragmentul dat cuvinte referitoare la timpul și spațiul întâmplărilor: 

 

                              

 

 

 

 

  

 

 

B. Limba română 

       1.Așază în tabelul următor substantivele date în funcție de ceea ce denumește fiecare: aratul, un 

împărat, zmei, tristeţe, udatul, răvașe, ger, însărcinare, veselie, voinicia, aşteptare, abecedare, 

mânie, voinici, frumuseţe, luna, ploaie, tablou. 

 

FIINȚE LUCRURI FENOMENE 

ALE 

NATURII 

  ÎNSUŞIRI 

 

STĂRI 

SUFLETEŞTI 

ACŢIUNI 

      

      

      

      

      

 

      odată 
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2. Treci la plural următoarele substantive: 

împărat  ______________________   bătălie ______________________ 

soarele ______________________   inimă ______________________ 

făgăduința ______________________  cer ______________________ 

 

3. Colorează cu roşu substantivele la genul feminin, cu galben substantivele la genul masculin şi cu  

verde substantivele la genul neutru din lista de la exercițiul1. 

 

4. Alcătuiește propoziţii în care substantivul  zmeu să fie: 

subiect .................................................................................................................................... 

      atribut ..................................................................................................................................... 

5. Folosește următoarele ortograme în contexte diferite: odată, o dată, va, v-a, sa, s-a. 

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

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

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

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

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

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

6. Formează 5 substantive feminine de la cele masculine și invers ca în exemplele date:  

Exemplu: 

    lup-lupoaică;  gâscă-gâscan 

 

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

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

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

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

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

7. Analizează substantivele din textul următor, arătând felul, numărul și genul: Era odată un 

împărat ... El era foarte mâhnit că, în zilele lui, niște zmei furaseră soarele și luna de pe cer… 

Greuceanu îi mângâie cu niște vorbe așa de dulci (…). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

        Dovedește că ești cel mai bun! 

1. Precizează funcția sintactică a următoarelor substantive din textul de mai sus:  

un viteaz - 

lui Dumnezeu- 

2. Alcătuiește enunțuri cu forme diferite de plural ale cuvintelor: 

masă-…………………………………… ……………………………………………… 

bandă-……………………………………. ……………………………………………… 

corn-…………………………………… ……………………………………………… 

sol-……………………………………….          ……………………………………………… 

3.Formează substantive de la următoarele cuvinte de bază: (a) rupe, (a) șofa, tânăr, (a) nimeri, 

bun, (a) fi. 

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

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

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

 

4. Explică în 5 rânduri semnificația expresiei: vezi că nu toate muștele fac miere. 

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

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

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

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

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

5.Alcătuiește o compunere narativă de 150-200 de cuvinte în care să prezinți continuarea 

basmului Greuceanu.   

În realizarea compunerii, vei avea în vedere următoarele repere:  

- introducerea unor cifre magice pe care le vei sublinia; 
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- folosirea narațiunii la persoana a III - a și evidențierea conflictului dintre forțele binelui și ale 

răului;  

- crearea unui conținut adecvat cerinței;  

- respectarea limitelor de spațiu indicate. 
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Narativul nonliterar. Acțiune, participanți, timp, spațiu 

Categoria determinării: articolul (hotărât, nehotărât).  

Posibilități combinatorii ale substantivului (substantiv+ atribut). Prepoziția 

 

 

 

 

 

 

 

Citește cu atenție textul următor: 

În urmă cu 94 de ani, pe 15 aprilie, bojdeuca a fost declarată de autorităţi prima casă 

memorială din România. „Bojdeuca este simplă, dar cochetă, elegantă şi păstrează atmosfera 

acelor vremuri în care a locuit Ion Creangă. Păstrează şi atmosfera, dar şi obiectele care i-au 

aparţinut scriitorului”, susţine gazda, Valentin Talpalaru, coordonatorul echipei de muzeografi de 

la bojdeuca lui Ion Creangă. Autorul s-a mutat în această casă în 1872, unde a locuit până la 

moarte, în 1889. A venit să-şi caute refugiu aici într-un moment greu din viaţa lui, după ce a fost 

dat afară din diaconie, din învăţământ […]. La bojdeucă îl aştepta Tinca Vartic, cea care a şi avut 

grijă de el. […] „Bojdeuca nu avea podea ca acum, era lipită cu lut. Deşi Creangă avea bani şi 

putea să-şi permită să-i facă unele îmbunătăţiri, dorea să simtă pământul sub picioare, aşa cum 

dorea să simtă aerul proaspăt în cerdacul în care dormea din primăvară şi până în toamnă”, mai 

spune Valentin Talpalaru. Tot acolo, mai sunt şi un portret din ultimul an de viaţă, făcut de pictorul 

Muşneţeanu, un bun prieten de-al său, o icoană a Sfântului Neculai, dăruită de bunicul său, David 

Creangă şi un cufăr, geanta sa de călătorie. Lângă fereastră se află masa la care şi-a scris operele, 

o lampă şi alte obiecte personale. 

             (Ionuţ Fantaziu, Povestea casei în care au fost scrise „Amintirile” lui Ion Creangă, 

în ziarul Evenimentul zilei) 

 

A. Înțelegerea textului nonliterar 

1. Scrie numele autorului ……..…………………….. și denumirea publicației în care a apărut 

articolul …………………………................................................................................................. 

2. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: 

a) ziua în care bojdeuca lui Ion Creangă a fost declarată casă memorială; 

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

b) numele pictorului care i-a făcut un portret lui Ion Creangă 

Amintește-ți! 

După gradul de generalitate al denumirii, substantivele se clasifică 

în: ………………….. și ……………………………………………………. 

Desinențele sunt …………………………………………… așezate 

la ………………………………………………… pentru a indica ……… 

Într-o narațiune, ……………… sunt numite prin ………………… 
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................................................................................................................................................................ 

4. Precizează care este, în opinia ta, scopul textului de mai sus. 

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

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

4. Bifează în căsuțele din dreapta categoriile sociale interesate de informațiile articolului. 

a) elevi; 

b) medici; 

c) jurnaliști; 

d) fotbaliști; 

e) studenți. 

 

5.Transcrie din text câte două cuvinte referitoare la locul și timpul acțiunii. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

B. Limba română 

       1. Completează tabelul de mai jos cu formele articolului hotărât care lipsesc. 

 MASCULIN FEMININ NEUTRU 

Singular -l, -le, -    , -      ,   -  , -i, -l, -     , 

Plural -i,  -    , -    , -lor, -le, -       

 

2. Grupează în  coloane substantivele din lista următoare: bojdeuca, un portret, autorităţi, 

casă, atmosfera, o icoană, vremuri, obiectele, un moment. 

ARTICULATE HOTĂRÂT SUBSTANTIVE 

NEARTICULATE 

ARTICULATE 

NEHOTĂRÂT 

   

   

   

3.   Completează spaţiile punctate cu articolele potrivite şi precizează felul lor: 
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a) ……. fluture şi …. albină  zburau deasupra ……. flori şi a …... copaci. 

b)  Admir  holde … aurii ale câmpiilor, brazi … trufaşi ai munţi …., albastru … pur al ceru …, 

privire …. senină a copii …. Toate sunt marea  frumuseţe a ţări … mele. 

c)  În fața …… case se afla …. grădină  cu trandafiri. Ramurile …… copac bătrân ajungeau până la 

fereastra ….. camere care dădea înspre răsărit. 

4. Articulează cu articol nehotărât următoarele substantive, fiind atent(ă) la gen şi număr: 

 

                   muzeografi                             bunicul                                   masa 

                    refugiu                                  viața                                       scaune 

                    geanta                                   scândură                                operele 

                    călătorie                                fereastră                                 obiecte 

 

5. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din contextele următoare: 

O fată se joacă într-o curte, iar două privesc. 

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

Un copil citeşte un basm, iar trei îl ascultă. 

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

I-a spus lui Mihai că răspunsul lui a fost greşit. 

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

6. Construieşte enunţuri în care substantivul lampă să fie:  

a) articulat cu articol hotărât, număr singular ……………………………………………… 

b) nearticulat, numărul plural ……………………………………………………………… 

c) articulat cu articol nehotărât, număr plural .…………………………………………..... 

7. Completează următoarele scheme cu prepoziţiile care lipsesc: 

 

 

    

El vine 
  

           
Băiatul 

 

            

             

  

muzeu. 

cinema. 

fratele lui. bloc e politicos. 

drum e vesel. 

grădiniţă e jucăuş. 
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           Dovedește că ești cel mai bun! 

1. Scrie în casetele de lângă fiecare cuvânt felul articolului pus în chenar: 

- pisoiul     - caietul  -un brad  -nişte rochii  

-o bancă  -părintele  -cafeaua  - o stea  

- cartea  -nişte fete  - copiii  - numele  

 

2. Găsește substantivele în textele de mai jos. Scrie-le într-o coloană, apoi precizează pentru fiecare, 

întrebarea la care răspunde.. 

 Matei se află în centrul oraşului. 

 Ionuţ învaţă în clasa de la parter. 

 Drumul printre copacii din pădurea deasă este greu. 

 Legendele populare despre strămoşi sunt lecţii de iubire de ţară. 

 

SUBSTANTIVUL 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNTREBAREA 

 

  3. În propoziția S-au spus nenumărate povești despre succesul acestei vedete, substantivul cu 

funcția de subiect este: 

a) vedete; 

b) inclus; 

c) subînțeles; 

d) povești; 

e) propoziția nu are subiect. 
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4. Terminațiile  substantivelor coșuri, catrene, prunci sunt: 

a) desinențe; 

b)  articole hotărâte; 

c) articole nehotărâte. 

5. Alcătuiește un dialog de 7-10 replici cu marele nostru scriitor Ion Creangă în care să-i ceri detalii 

despre viața trăită în bojdeuca sa din Humulești. 
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Comparația.Subiectul exprimat (simplu şi multiplu). Acordul predicatului cu subiectul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citește cu atenție textul următor: 

 

Peste mări și țări, de-a lungul Râului de Jad, se afla cândva un munte negru ca tăciunele, 

care străpungea înaltul cerului ca un dinte zdravăn de oțel. Sătenii îi spuneau Muntele Neroditor, 

fiindcă nu creștea fir de iarbă pe el, iar animalele și păsările nu poposeau niciodată pe culmea lui. 

La răscrucea dintre Muntele Neroditor și Râul de Jad, înghesuit într-un cotlon, se afla un 

sat nevoiaș, învăluit în umbre cafenii. Satul apărea șters și palid din pricina pământului sărac și 

arid care-l împresura. Pentru a se alege cu recolte de orez de pe urma ținutului îndărătnic, sătenii 

erau nevoiți să-l ude necontenit. Zi de zi, ei se umpleau de noroi, aplecându-se la fiecare pas pentru 

a sădi cele trebuincioase. Pământul muncit era împrăștiat pretutindeni, uscat de soarele dogoritor 

pe hainele, părul și casele oamenilor. Cu timpul, întregul sat fu învăluit de o pâclă brun-cenușie, 

asemenea noroiului uscat (…) 

Minli nu era nici pământie și nici ștearsă ca restul sătenilor. Fetița avea părul negru lucios 

și obrăjori rozalii, ochi scânteietori mereu însetați de aventură și un surâs ager care îi lumina 

chipul.                                                                           

  (Grace  Lin, Bătrânul din lună ) 

A. Înțelegerea textului literar 

1. Menționează numele personajului care apare în textul dat………………........................... 

2. Transcrie în figura de mai jos două cuvinte referitoare la locul și timpul acțiunii. 

 

 

 

 

 

3. Subliniază în text primele două comparații. 

Amintește-ți! 

 Subiectul este partea ...................................... de propoziție. 

 Acordul subiectului se face cu ……………………………. 

 Scrie două cuvinte prin care se stabilește relația de asemănare între cei doi 

termeni ai unei comparații .………………………………………… 

•...................................... 

•...................................... 
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4. Formulează două idei principale din fragmentul de mai sus. 

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

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

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

5. Prezintă în câteva rânduri aspectul satului aflat la poalele muntelui, sugerat și de comparația 

întregul sat fu învăluit de o pâclă brun-cenușie, asemenea noroiului uscat. 

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

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

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

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

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

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

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

 

B. Limba română 

 

1. Încercuiește din lista următoare doar cuvintele care îndeplinesc în text funcția sintactică de 

subiect: mări, un munte, dinte, fir, iarbă, pe el, Minli, părul. 

2. Alege un cuvânt din cele enumerate mai sus cu care să alcătuiești o propoziție simplă și o 

propoziție dezvoltată. 

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

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

3. Subliniază în textul dat primele patru subiecte. Precizează partea de vorbire prin care se exprimă. 

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

4. Extrage din fragment un -subiect simplu ……………………………………………………. 

                                           -subiect multiplu …………………………………………………… 

5. Precizează ce semn de punctuație apare în cazul tuturor subiectelor multiple........................ 

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

6. Formulează propoziții în care cuvintele următoare să aibă funcția sintactică de subiect multiplu: 

volum, cărți, magicieni, împărat, pădure, flăcău, vrăjitoare, apă. 

 

 

 

7. Alcătuiește patru enunțuri în care subiectul să fie exprimat prin:  
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substantiv comun……………………………………………………………………………… 

substantiv propriu……………………………………………………………………………… 

pronume  personal……………………………………………………………………………… 

numeral…………………………………………………………………………………………     

                                 

Dovedește că ești cel mai bun! 

 

1.Subliniați formele corecte ale predicatelor de mai jos, având în vedere acordul lor cu subiectele 

propozițiilor din care fac parte. 

a) Soarele este strălucitor / strălucitoare. 

b) Lalelele și trandafirii sunt irezistibile / irezistibili. 

c) Băieții și fetele sunt capricioase / capricioși. 

d) Andrei, Ioana și Mădălina sunt încântate / încântați de invitația primită. 

e) Pantalonii și cămășile erau ordonați / ordonate. 

f) Merele și pepenii erau scumpe / scumpi în acea piață. 

2. Analizează substantivele din fragmentele următoare: 

- Să oprească! zbiară și mai tare Goe, bătând din picioare. Mi-a zburat pălăria! Să opreascăăăă!!! 

( I L. Caragiale, D-l Goe) 

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

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

- Ce treabă ai tu, urâtule? zice mititelul smucindu-se. ( I L. Caragiale, D-l Goe) 

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

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

3. Realizează un dialog de 7-10 replici cu personajul Minli despre condițiile grele de viață în care 

trăia alături de sătenii de la poalele Muntelui Neroditor. 

 

4 .Alcătuiește o compunere narativă, de 150-200 de cuvinte,  cu tema  Aventura unui copil visitor, în 

care substantivele următoare să intre în componența unor comparații create de tine: obrajii, surâs, 

toamna, curtea, vântul și soarele. 

 În realizarea compunerii, vei avea în vedere următoarele repere:  

- introducerea celor cinci substantive pe care le vei sublinia; 

- folosirea narațiunii la persoana I;  
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- crearea unui conținut adecvat cerinței;  

- respectarea limitelor de spațiu indicate. 
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Substantiv. Subiect 

Test sumativ 

  

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.  

 

Citește cu atenție textul următor: 

A fost odată ca niciodată etc. 

A fost odată o păreche  de oameni, muncitori, de! cum dă Dumnezeu. Și ar fi voit și ei să 

aibă un copilaș, dar fu peste poate. Aș! Nimeni nu știa să-i învețe ceva.(…) 

Mai umblară ei ce umblară și, la urma urmelor, aflară despre un vrăjitor priceput carele 

închega și apele. Creștinul se duse și la dânsul, îi spuse păsul lui și îi ceru leacuri. Vrăjitorul nu 

așteptă multă rugă și, după ce se învoiră, îi dete un măr. 

– Din acest măr, zise el, să mănânce numai soția dumitale. Dară bagă de seamă să nu 

apuce din el nicio făptură cu viață de pe lumea asta. 

– Cât despre aia, n-ai grije, răspunse omul. Lasă pe mine; nu mi-ai dat mie în mână mărul? 

Acum să fii odihnit. 

Luând mărul, omul nu se mai gândea dară decât la bucuria ce o să simță el și nevasta când 

s-or vedea împresurați de copii. Și cu gândurile astea ajunse acasă și dete mărul neveste-sei, ca să-

l mănânce, fără să-i mai spuie altceva. 

Ea primi mărul cu bucurie. Și după ce plecă bărbatul în trebile sale, se așeză pe pragul 

ușei, curăți mărul și-l mâncă. Iepșoara ieșise și ea din grajd, și veni la stăpână-sa, că era învățată 

la traista cu grăunțe. Negăsind nimic de ronțăit, luă și ea cojile de măr, pe care le lepădase 

stăpână-sa și le mâncă cu multă poftă, ca pe niște trufandale. 

(Petre Ispirescu, Făt-Frumos cel rătăcit) 

 

A.Înțelegerea textului literar (25 de puncte) 

 

1. Desparte în silabe cuvintele următoare:  creștinul, nevasta, împresurați, ușei,iepșoara.                                             

2. Explică scrierea cu cratimă a structurii: să-i învețe.     5 puncte     

3. Formulează un enunț  prin care să evidențiezi ideea principală a fragmentului.  5 puncte                                                                                                   

4. Care sunt sentimentele care se desprind din fragmentul dat?    5 puncte                                                                                           

5. Prezintă, în 5-6 rânduri, semnificația comparației: le mâncă cu multă poftă, ca pe niște 

trufandale.           5 puncte     
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B. Limba română (35 de puncte) 

 

1. Extrage din textul dat două structuri distincte substantiv- atribut.    5 puncte 

2. Rescrie, din text, trei substantive însoțite de prepoziții și două substantive articulate. 5 puncte                                                                                                                                                                       

3.  Precizează funcțiile sintactice ale cuvintelor subliniate în text.    5 puncte 

4. Construiește două propoziții în care substantivul  nevasta să fie pe rând: subiect, atribut.  

             5 puncte 

5. Alcătuiește două enunțuri în care substantivul  măr să fie, pe rând, articulat hotărât și articulat 

nehotărât.           5 puncte 

6. Schimbă topica cuvintelor un vrăjitor priceput. Explică modificările apărute  din punct de vedere 

gramatical.                                            5 puncte                                                                            

7.Transcrie un subiect din enunțul: Luând mărul, omul nu se mai gândea dară decât la bucuria ce o 

să simță el și nevasta când s-or vedea împresurați de copii.                5 puncte   

                                                                                                      

C. (16 puncte) 

 

Alcătuiește o compunere narativă de 100-150 de cuvinte  cu titlul În căutarea calului 

înaripat în care să folosești trei substantive din text care să intre în structura unor comparații create 

de tine.                                                                                               

În realizarea compunerii, vei avea în vedere următoarele repere:  

- introducerea celor trei comparații pe care le vei sublinia; 

- folosirea narațiunii la persoana I;  

- crearea unui conținut adecvat cerinței;  

- respectarea limitelor de spațiu indicate. 

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p.; 

coerenţa textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului– 2 p; 

ortografia – 3 p; punctuația – 3 p; așezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p) 

 

MULT SUCCES! 
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Textul narativ. Dialogul. Pronumele personal. Pronumle personal de politețe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citeşte cu atenţie textul următor: 

Odată, vara, pe-aproape de Moşi, mă furişez din casă şi mă duc, ziua miaza-mare, la moş 

Vasile, fratele tatei cel mai mare, să fur nişte cireşe; căci numai la dânsul şi încă la vreo două 

locuri din sat era câte-un cireş văratic, care se cocea-pălea de Duminica Mare. Şi mă chitesc eu în 

mine, cum s-o dau, ca să nu mă prindă. Intru mai întâi în casa omului şi mă fac a cere pe Ion, să ne 

ducem la scăldat. 

- Nu-i acasă Ion, zise mătuşa Mărioara; s-a dus cu moşu-tău Vasile sub cetate, la o chiuă 

din Codreni, s-aducă nişte sumani.  

Căci trebuie să vă spun că la Humuleşti torc şi fetele şi băieţii, şi femeile şi bărbaţii; şi se 

fac multe giguri de sumani, care se vând şi pănură, şi cusute; şi acolo, pe loc, la negustori armeni, 

veniţi înadins din alte târguri: Focşani, Bacău, Roman, Târgu-Frumos, şi de pe aiurea, precum şi 

pe la iarmaroace în toate părţile. Cu asta se hrănesc mai mult humuleştenii, răzeşi fără pământuri, 

şi cu negustoria din picioare: vite, cai, porci, oi, brânză, lână, oloi, sare şi făină de păpuşoi; 

sumane mari, genunchere şi sărdace; iţari, bernevici, cămeşoaie, lăicere şi scorţuri înflorite; 

Aminteşte-ţi ! 

1. Pronumele personal este partea de vorbire care ţine locul................................. 

Are...................persoane,.................numere şi are gen doar la persoana................. 

2. Realizează corespondenţe:  

persoana I   tu, voi 

persoana a II - a  el, ea, ei, ele 

persoana a III - a  eu, noi 

3. Înlocuiește substantivele cu pronumele personale potrivite, acolo unde este 

cazul. 

a. Bunicul are o voce caldă............................ 

b. Mama merge la piaţă.................................. 

c. Elevii merg în parc.................................... 

d. Fetele dansează. ....................................... 
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ştergare din borangic alese, şi alte lucruri, ce le duceau lunea în târg de vânzare, sau joia pe la 

mănăstirile de maice, cărora le vine cam peste mână târgul.  

- Apoi dar, mai rămâi sănătoasă, mătuşă Mărioară! vorba de dinioarea; şi-mi pare rău că 

nu-i vărul Ion acasă, că tare-aş fi avut plăcere să ne scăldăm împreună… Dar în gândul meu: Ştii 

c-am nimerit-o? bine că nu-s acasă; şi, de n-ar veni degrabă, şi mai bine-ar fi!…  

Şi, scurt şi cuprinzător, sărut mâna mătuşei, luându-mi ziua bună, ca un băiet de treabă, ies 

din casă cu chip că mă duc la scăldat, mă şupuresc pe unde pot şi, când colo, mă trezesc în cireşul 

femeii şi încep a cărăbăni la cireşe în sân, crude, coapte, cum se găseau. Şi cum eram îngrijit şi mă 

sileam să fac ce-oi face mai degrabă, iaca mătuşa Mărioara, c-o jordie în mână, la tulpina 

cireşului. 

- Dar bine, ghiavole aici ţi-i scăldatul? zise ea, cu ochii holbaţi la mine; scoboară-te jos, 

tâlharule, că te-oi învăţa eu! 

      ( Ion Creangă, Amintiri din copilărie ) 

 

A. Înţelegerea textului literar 

1.  Când se petrece acţiunea? 

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

2. Menţionează personajele din fragmentul dat. 

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

3.  Precizează scopul cu care s-a dus copilul la mătuşa Mărioara. 

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

4. Care este ocupaţia humuleştenilor? 

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

5. Cum se numea vărul său? 

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

 

B. Limba română 

1. Extrage din fragment toate pronumele personale. 

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

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

2. Scrie persoana şi numărul primelor patru pronume din text. 

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

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

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



Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a V-a 
 

 

 107 

3.Indică pronumele din al treilea alineat al textului, precizând persoana şi numărul. 

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

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

4.  Construieşte două enunţuri cu pronumele din ultimul alineat al textului. 

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

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

5.  Indică rolul virgulelor din ultimul alineat al fragmentului. 

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

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

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

6. Înlocuieşte pronumele ea din ultimul alineat cu substantivul potrivit. 

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

7. Scrie un enunţ cu altă formă a pronumelui personal ea. 

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

 

Dovedeşte că eşti cel mai bun ! 

 

 1. Construieşte enunţuri care să conţină şi pronume personale, respectând următoarele 

cerinţe: 

 a. pronume personal, persoana a III-a, numărul plural, genul feminin;  

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

b. pronume personal, persoana I, numărul plural; 

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

c. pronume personal, persoana a II-a, numărul plural; 

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

d. pronume personal, persoana a III-a, numărul singular, genul masculin. 

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

 

 2. Transformă textul, astfel încât să eviţi repetiţiile: 

 Copiii se afundă în întunecimea pădurii. Copiii ascultă cântecele păsărelelor. Floricele 

multicolore au răsărit printre firele de iarbă verde. Floricelele încântă privirile lor.  

- Priviţi floricelele! spune Diana. 
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Diana se apleacă şi culege un mănunchi de bănuţi coloraţi. Din bănuţii veseli îşi împleti o 

coroniţă. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. Alcătuiește propoziţii în care cuvintele noi, voi, nouă să fie părţi de vorbire diferite. 

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

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

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

4. Analizează pronumele din enunţurile următoare, arătând felul, persoana, numărul şi genul (la 

persoana a III-a). 

 a. Ei sunt buni sportivi. 

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

 b. S-a aşezat lângă dânsa. 

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

c. Ea se întâlneşte cu el. 

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

d. Mi-a vorbit despre tine. 

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

5. Redactează o compunere de 150 - 200 de cuvinte, în care să relatezi o întâmplare petrecută într-o 

excursie cu colegii, utilizând cât mai multe pronume personale.  

În compunerea ta, trebuie: 

- să prezinţi întâmplarea, folosind naraţiunea şi dialogul; 

- să utilizezi minimum cinci pronume personale; 

- să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate; 

- să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. 
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Pronumele personal de politeţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citeşte cu atenţie textul dat: 

Ca să nu mai rămâie repetent şi anul acesta, mam' mare, mamiţica şi tanti Miţa au promis 

tânărului Goe să-l ducă-n Bucureşti de 10 mai. Puţin ne importă dacă aceste trei dame se hotărăsc 

a părăsi locul lor spre a veni în Capitală numai de hatârul fiului şi nepoţelului lor. Destul că foarte 

de dimineaţă, dumnealor, frumos gătite, împreună cu tânărul Goe, aşteaptă cu multă nerăbdare, pe 

peronul din urbea X, trenul accelerat care trebuie să le ducă la Bucureşti. Adevărul e că, dacă se 

hotărăşte cineva să asiste la o sărbătoare naţională aşa de importantă, trebuie s-o ia de dimineaţă. 

Trenul în care se vor sui ajunge în Gara de Nord la opt fără zece a.m. D. Goe este foarte impacient 

şi, cu un ton de comandă, zice încruntat: 

- Mam' mare! de ce nu mai vine?... Eu vreau să vie! 

- Vine, vine acuma, puişorul mamii! răspunde cucoana. 

Tânărul Goe poartă un frumos costum de marinar, pălărie de paie, cu inscripţia pe pamblică: le 

Formidable, şi sub pamblică biletul de călătorie înfipt de tanti Miţa, că aşa ţin bărbaţii biletul. 

            - Vezi ce bine-i şade lui - zice mam' mare - cu costumul de marinel? 

           - Mamiţo, nu ţi-am spus că nu se zice marinel? 

           - Da' cum? 

Aminteşte-ţi ! 

 Pronumele personal prin care se exprimă respectul faţă de o persoană, se 

numește ...................................................................................... 

El are forme numai la persoanele ............................................. singular şi plural. 

 Subliniază pronumele personale de politeţe din exemplul următor. Precizează 

persoana şi numărul. Noi pe dumneavoastră vă cunoaştem de stăpân şi de la 

dumneavoastră aşteptăm milă. (Liviu Rebreanu, Răscoala). 

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

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

 Scrie un enunţ de mulţumire în care să se afle pronume personale de politeţe. 

............................................................................................................................................ 
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           - Marinal... 

           - Ei! ziceţi voi cum ştiţi; eu zic cum am apucat. Aşa se zicea pe vremea mea, când a ieşit 

întâi moda asta la copii - marinel. 

            - Vezi, că sunteţi proaste amândouă? întrerupe tânărul Goe. Nu se zice nici marinal, nici 

marinel... 

             - Da' cum, procopsitule? întreabă tanti Miţa cu un zâmbet simpatic. 

- Mariner... 

- Apoi de! n-a învăţat toată lumea carte ca d-ta! zice mam' mare, şi iar sărută pe nepoţel şi 

iar îi potriveşte pălăria de mariner. 

       ( I.L. Caragiale, D-l Goe … ) 

 

A. Înţelegerea textului literar 

1. Precizează personajele care apar în fragment. 

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

2. Cu ce scop l-au dus cucoanele pe Goe în Bucureşti? 

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

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

3. Cu ce au călătorit cucoanele şi Goe? 

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

4. Numește trăsătura principală a personajului Goe. 

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

5. Cu ce era îmbrăcat Goe? 

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

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

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

B. Limba română  

1. Extrage pronumele personale de politeţe din fragment. 

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

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

2. Înlocuieşte într-un enunţ pronumele personal de politeţe din primul enunţ, cu un pronume 

personal. 

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

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

3. Precizează persoana şi numărul pronumelui personal de politeţe dumnealor. 
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................................................................................................................................................................ 

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

4. Înlocuieşte pronumele personal cu pronumele de politeţe corespunzător persoanei şi numărului 

din secvenţa: Vezi ce bine-i șade lui - zice mam' mare - cu costumul de marinel? 

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

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

5. Scrie în întregime forma pronumelui personal de politeţe din secvenţa: Apoi de! n-a învățat toată 

lumea carte ca d-ta! și construiește un enunț cu acesta. 

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

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

6. Precizează funcţia sintactică a primului pronume personal de politeţe din text. 

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

7. Construieşte enunţuri în care pronumele personal de politeţe dumnealor să fie pe rând subiect şi 

atribut. 

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

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

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

 

   Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

 1. Completează spaţiile libere cu pronumele personale de politeţe corespunzătoare: 

 a. Mă adresez .......................................................................... în semn de mulţumire. 

 b. .............................................................................................. va intra în sala tronului. 

 c. M-am întâlnit cu ......................................................................................................... 

 d. S-au spus multe despre ............................................................................................... 

 2. Înlocuiește pronumele personale de politeţe din următoarele enunţuri, cu pronume 

personale propriu-zise: 

 a. Dumneata mergi la munte.  

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

b. Vor face cursuri de înot şi dumnealor.  

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

c. Dumneaei este vecina mea. 
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................................................................................................................................................................ 

d. L-am rugat şi pe dumnealui să ne însoţească. 

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

 3. Analizează sintactic şi morfologic pronumele personale de politeţe din fragmentul: 

 - He, hei, să fie sănătos dumnealui, om bun, d-apoi chiteşti dumneata că nu ne cunoaştem 

noi cu Ştefan a Petrei, zise moşneagul. 

       ( Ion Creangă, Amintiri din copilărie ) 

 4. Înlocuieşte pronumele personale propriu-zise din următoarele enunţuri, cu pronume 

personale de politeţe: 

 a. Tu mi-ai recomandat albumul acesta. 

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

 b. Îi vom invita la concert şi pe ei. 

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

c. Ea călătoreşte cu trenul. 

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

d. Pe el l-a interesat cartea pe care i-am dăruit-o. 

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

5. Redactează un text de 150 - 200 de cuvinte, în care să descrii profesorul preferat, utilizând 

pronume personale de politeţe. În compunerea ta, trebuie: 

- să prezinţi două trăsături ale profesorului admirat; 

- să foloseşti un limbaj expresiv, în descrierea personalităţii sale; 

- să utilizezi formele pronumelui personal de politeţe; 

- să respecţi limitele de spaţiu indicate. 
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Pronumele personal 

Test sumativ   

Citește  cu atenție textul de mai jos: 

             - Nu vă supără fumul de tutun? întreb eu pe madam Popescu. 

            - Vai de mine! la noi se fumează... Bărbatu-meu fumează... şi... dumnealui... mi se pare că-i 

cam place. 

Şi zicând „dumnealui", mama mi-arată râzând pe domnul maior. 

- A! zic eu, şi dumnealui? 

- Da, da, dumnealui! să-l vezi ce caraghios e cu ţigara-n gură, să te prăpădeşti de râs... 

ca un om mare... 

- A! asta nu e bine, domnule maior, zic eu; tutunul este o otravă... 

- Da tu de ce tragi? mă-ntrerupe maiorul lucrând cu lingura în cheseaua de dulceaţă... 

- Ajunge, Ionel! destulă dulceaţă, mamă! iar te-apucă stomacul... 

Maiorul ascultă, după ce mai ia încă vreo trei linguriţe; apoi iese cu cheseaua în vestibul. 

- Unde te duci? întreabă mama. 

- Viu acu! răspunde Ionel. 

După un moment, se-ntoarce cu cheseaua goală; o pune pe o masă, se apropie de mine, îmi 

ia de pe mescioară tabachera cu ţigarete regale, scoate una, o pune în gură şi mă salută 

milităreşte, ca orice soldat care cere unui ţivil să-i împrumute foc. 

(Ion Luca Caragiale, Vizită...) 

 

A. Înţelegerea textului literar  ( 25 de puncte ) 

 1. Transformă fragmentul din chenar în vorbire indirectă.      5 puncte 

 2.Numeşte personajele din text.        5 puncte   

 3.Indică antonimele cuvintelor următoare: supără, întreb, zicând, râzând,  iese.  5 puncte 

 4.Precizează  rolul semnului întrebării din primul enunţ al textului.    5 puncte                                

 5. Exprimă-ţi părerea în 5 rânduri despre comportamentul copilului faţă de musafir. 5 puncte 

                   

B. Limba română  ( 35 de puncte ) 

1. Extrage primele cinci pronume personale din fragmentul dat.    5 puncte  

2. Alcătuieşte enunţuri în care pronumele personal de politeţe dumnealui să îndeplinească 

următoarele funcţii sintactice: atribut și subiect.      5 puncte 

http://ro.wikisource.org/wiki/Autor:Ion_Luca_Caragiale
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3. Analizează pronumele tu şi dumnealui din fragmentul marcat în chenar, indicând felul, persoana, 

numărul și genul acestora (unde este cazul).        

                                                                                                                                   5 puncte 

4. Înlocuieşte substantivele cu pronume personale (acolo unde este cazul), în enunţurile: 

a. Maria şi Victor vor pleca la mare. 

b. Mama pleacă la piaţă. 

c. Copilul se joacă. 

d. Ioana este în grădină. 

e. Corina şi Cristina sunt surorile mele.      5 puncte 

5. Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti: 

a. un pronume personal la persoana I, numărul singular; 

b. un pronume personal de politeţe la persoana a III-a, numărul plural; 

c. un pronume personal la persoana a III-a, numărul singular, genul masculin; 

d. un pronume personal la persoana a II-a, numărul singular; 

e. un pronume personal de politeţe.       5 puncte  

6. Încercuieşte pronumele personale din construcţiile următoare: 

 v-a recomandat, să-i spui, citindu-ne, le-a adus, văzându-l.    5 puncte 

7. Bifează enunţurile în care cuvintele subliniate sunt pronume personale: 

a. □ A mers cu noi la tipografie. 

b. □ Eu voi pleca la  munte. 

c. □ Mama are o rochie nouă. 

d. □ Nouă ne plac fructele. 

e. □ Voi aţi sosit. 

f. □ În mine lucrează mulţi mineri. 

g. □ Doamna m-a felicitat întâi pe mine. 

h. □ Noi vom pleca la mare.        5 puncte 

 

C ( 16 puncte)  

 Redactează o compunere de 150 - 200 de cuvinte, cu titlul În pădure în care să povesteşti o 

întâmplare utilizând cât mai multe pronume personale. 

În compunerea ta, trebuie: 

- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 6 puncte 

- să menţionezi timpul şi spaţiul în care se petrece întâmplarea;   2 puncte 

- să utilizezi pronume personale;       4 puncte 
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- să ai conţinutul şi stilul adecvat cerinţei formulate;    2 puncte 

- să te încadrezi în limitele de spaţiu indicate.     2 puncte 

 

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p.; 

coerenţa textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului– 2 p; 

ortografia – 3 p; punctuația – 3 p; așezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p) 

 

 

 

  MULT  SUCCES! 
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Amintește-ți! 
 

 Adjectivul este .......................................................... care arată  

o ..................................... a unui ...................................................... 

 Adjectivul îşi modifică forma după:  ......................., ........................ 

 Adjectivele care nu îşi modifică forma sunt ........................... 

 

Adjectivul 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citește cu atenție fragmentul de mai jos:  

  

 Din cea zare luminoasă vine-un lung şir de cocoare 

Aducând pe-aripi întinse calde raze de la soare; 

Iată-le deasupra noastră, iată-le colo sub nor,  

În văzduh călăuzite de-un pilot, bătrân cocor. 

 

Fericite călătoare! zburând iute pe sub ceruri,  

Au văzut în repejune ale Africii misteruri,  

Lacul Ciad şi munţii Lunii, cu Pustiu-ngrozitor,  

Nilul Alb cărui se-nchină un cumplit negru popor. 

 

Călătoare scumpe mie!… Au lăsat în a lor cale 

Asia cu-a sale râuri, Caşemirul cu-a sa vale,  

Au lăsat chiar Ceylonul, mândra insulă din rai,  

Şi revin cu fericire pe al ţării dulce plai!                          

 ( Vasile Alecsandri, Cocoarele) 

Dicționar 

*Ciad, lac mare în Africa 

*Caşemirul,  orașul Cașmir din India 

*Ceylon, mare insulă în Oceanul Indian, la SE de India 
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A. Înțelegerea textului literar  

6. Scrie sinonimele cuvintelor: zare, călăuzite, în repejune, misteruri, plai.   

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

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

7. Scrie două cuvinte din câmpul lexical al  cocoarelor.    

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

8. Transcrie un vers din poezie care face referire la anotimpul sugerat de poet.   

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

9. Într-un text de 30-50 de cuvinte, exprimă-ţi opinia despre mesajul primelor două versuri ale 

poeziei.     

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

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

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

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

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

10. Care crezi că sunt sentimentele pe care le transmite poetul prin cele două enunțuri 

exclamative: Fericite călătoare! Călătoare scumpe mie!…   

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

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

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

B. Limba română  

8. Transcrie din prima strofă două adjective provenite din verbe la participiu.  

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

9. Analizează adjectivele subliniate în ultima strofă a poeziei, precizând felul (propriu-zis / 

provenit, variabil cu...forme / invariabil), genul, numărul şi funcţia sintactică.     

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

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

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

10. Alcătuieşte propoziţii în care cuvintele bătrân, călătoare să fie folosite cu alte valori 

morfologice decât cele din text. Precizează noile valori.  

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

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

................................................................................................................................................................ 
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11. Scrie forma adjectivului lung la gradul superlativ relativ de inferioritate şi a adjectivului 

mândra la comparativ de superioritate.  

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

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

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

12.    Grupează în tabelul de mai jos adjectivele din seria următoare: corect, inimos, dulce, 

acrişor, somptuos, trist, cafeniu, cumsecade, roşu, corai, viu, drag, lăudăros, copt, ecosez, verde, 

bordo, crud. 

cu două forme cu trei forme cu patru forme Invariabile 

    

    

    

    

    

           

13.    Completează spaţiile punctate cu formele acordate în gen şi număr ale adjectivelor din 

casetă: 

                                                                                                                                          

  

 

a. ............................. ochi ai fetei aveau o privire senină. 

b. Acoperişurile ...................................... ale caselor erau stăpânite de albul zăpezii.  

c. Copiii cu obrajii .................................. alergau veseli prin iarba crudă. 

d. Am nişte colegi de clasă .................................., amabili şi harnici. 

e. Pantofii cei ................................ ai mamei sunt eleganţi. 

14. Într-un text de 7-10 rânduri, realizează descrierea unui peisaj montan în care să foloseşti trei 

adjective la grade de comparaţie diferite. 

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

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

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

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

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

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

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

arămiu, durduliu, albastru, bine-crescut, cărămiziu 
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................................................................................................................................................................ 

 

 

 

Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

5. Construieşte enunţuri în care adjectivele: argintiu, măsliniu, zglobiu, durduliu să fie folosite 

înaintea unor substantive masculine, la plural. 

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

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

6. Identifică în textul citat două adjective fără grad de comparaţie. Motivează-ţi alegerea.  

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

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

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

7. Subliniază forma pe care o consideri corectă: 

a. I-am dat fetei cea harnică/ fetei celei harnice răsplata cuvenită. 

b. Chipul domniţei celei frumoase/cea frumoasă l-a uimit pe Făt-Frumos. 

c. Petalele trandafirului celui roşu/cel roşu erau ofilite. 

d. Culoarea ochilor cei albaştri/celor albaştri este încântătoare. 

e. Dragele/dragile mele colege, mă bucur să vă văd! 

8. Combină cuvintele astfel încât să obţii adjective la gradul superlativ absolut: 

sănătos, deştept, frumoasă, îngheţat, plin, bătut, tun, foc, supărat,  ochi, măr. 

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

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

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

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

9. Redactează o compunere de 150-200 de cuvinte, în care să prezinţi aventura unei păsări din 

timpul lungii călătorii spre ţinuturile calde.  

     În compunerea ta, trebuie: 

- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;                   

- să foloseşti două adjective la gradul superlativ absolut, două adjective variabile cu trei forme, 

două adjective însoţite de articol demostrativ;                                                             

- să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;                              

- să ai obligatoriu numărul de cuvinte precizat.                                                  
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Amintește-ți! 
 

 Adjectivul are funcţia sintactică de: .................................. 

 Adjectivul are .............................. grade de ...............................: 

.........................., ................................, ....................................... 

 Adjectivele se pot lega de substantivul determinat prin 

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

 

Adjectivul. Funcții sintactice 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citește cu atenție fragmentul de mai jos:  

  

            O ploaie vijelioasă vine din munte; şi, în chilioara mea, strâmtă şi singuratică,    încet-încet 

simt învăluindu-mă farmecul vechiului basm; parcă aş fi stăpân pe tichia  fermecată din „O mie şi 

una de nopţi.”(...)  

            E într-o după - amiază, şi pădurile dorm într-un soare moleşitor de iulie, pe ziduri 

prăpăstioase şi înalte până la cer. Pe apa cea albastră şi lină de sus din când în când se 

încrucişează plutind acvile. Lumina se prefiră colorat prin aripile lor neclintite. Pe spinări de 

văgăuni duruie fantastic ciocănitorile cele mari ale bradului  şi râde ciudat hulubul sălbatic.  

            Călăuza mea, Toader Brahuza umblă cu pas liniştit înainte pe poteca îngustă. E un muntean 

spătos, cu pălăria de pâslă, cu sumăieş scurt (...). Din când în când îmi vorbeşte,   ş-atunci întoarce 

spre mine un obraz negricios cu ochi albaştri, alburii, nehotărâţi. (...) O scânteie crudă umplu 

râpa, tunetul zgudui munţii; (...) Fulgerele începură a se desfăşura larg ca-ntr-o mişcătoare 

draperie albastră şi albă şi-n lucirea aceasta grozavă văzui cu spaimă cum se frământă adânc 

pădurea (...). Stăteam încremenit. Îmi bătea inima.            

 (Mihail  Sadoveanu, Cocostârcul albstru) 

  Dicționar   

chilioară, s.f.  chilie mică; cameră mică de locuit; cămăruță 

se prefiră, vb.,  se strecoară     

hulub, s.m. porumbel 

    

A. Înțelegerea textului literar 

1. Transcrie din textul citat o structură  prin care se evidenţiază prezenţa celui care realizează 

descrierea .………………………………………………………………. 

2. Scrie din text trei cuvinte care fac parte din câmpul lexical al fenomenelor naturii. 
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................................................................................................................................................................ 

3. Extrage din text două structuri care oferă repere temporale ale descrierii. 

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

4. Scrie sinonimele adjectivelor din următoarele secvenţe: tichia  fermecată, soare moleşitor, 

umblă cu pas liniştit, stăteam încremenit. 

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

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

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

5. Explică în 3-5 rânduri fragmentul: Stăteam încremenit. Îmi bătea inima. 

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

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

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

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

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

 

B. Limba română 

1. Găseşte cuvintele de la care s-au format adjectivele: vijelioasă, singuratică, moleşitor, 

neclintite, prăpăstioase. 

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

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

2. Analizează adjectivele subliniate din secvenţele următoare, precizând felul, numărul de 

forme, genul, numărul şi funcţia sintactică: în chilioara mea, strâmtă, într-un soare moleşitor, 

ciocănitorile cele mari , cu ochi albaştri, alburii, nehotărâţi. 

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

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

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

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

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

3. Alcătuieşte propoziţii cu antonimele adjectivelor: strâmtă, înalte, negricios, mişcătoare. 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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4. Grupează pe două coloane adjectivele care descriu natura şi adjectivele prin care autorul 

realizează portretul personajului din text. 

adjective care descriu natura 
Adjective folosite în realizarea portretului 

personajului 

  

 

5. Treci la plural următoarele structuri, făcând acordul adjectivelor cu substantivele 

determinate: farmecul vechiului basm, hulubul sălbatic,  obraz negricios, ca-ntr-o mişcătoare 

draperie albastră.  

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

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

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

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

 

6. Notează formele adjectivelor la următorele grade de comparaţie: 

înalte:          comparativ de egalitate ........................................................ 

                   superlativ relativ de inferioritate ......................................... 

                  superlativ absolut ................................................................. 

 

mari:  comparativ de inferioritate ................................................. 

                  superlativ relativ de superioritate ....................................... 

                 comparativ de superioritat e................................................ 

 

7. Scrie din text trei exemple de adjective care nu pot avea grade de comparaţie. Motivează-ţi 

alegerea. 

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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Dovedeşte că eşti cel mai bun! 
 

 

1. Explică la ce se referă structurile: Pe apa cea albastră şi lină de sus, pe ziduri prăpăstioase 

şi înalte până la cer. 

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

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

2. Motivează folosirea virgulei în secvenţa: E un muntean spătos, cu pălăria de pâslă, cu 

sumăieş scurt. 

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

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

3. Scrie două argumente prin care să dovedeşti caracterul descriptiv al textului suport.  

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

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

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

4. Cuvintele subliniate în secvenţele Lumina se prefiră colorat,  cum se frământă adânc 

pădurea sunt adjective. Încercuieşte varianta pe care o consideri corectă, apoi motivează. 

a. Da;              b. Nu 

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

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

      5. Într-un text de 150-200 de cuvinte, continuă fragmentul dat şi relatează o posibilă întâmplare 

petrecută după furtună: Fulgerele începură a se desfăşura larg ca-ntr-o mişcătoare draperie 

albastră şi albă şi-n lucirea aceasta grozavă văzui cu spaimă cum se frământă adânc pădurea (...). 

Stăteam încremenit. Îmi bătea inima.  

În compunerea ta, trebuie: 

- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor, îmbinate cu fragmente  

descriptive;                                                                                   

- să introduci două personaje;                                                         

- să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;        

- să ai obligatoriu numărul de cuvinte precizat.                               
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Amintește-ți! 
 

 Atributul este:..................................................................................... 

 Atributul determină:........................................................................... 

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

 Atributul răspunde la întrebările ....................................................... 

 

 

Atributul  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Citește cu atenție fragmentul de mai jos:  

 

                  Era o incredibilă după-amiază de noiembrie, bântuită de funigei şi de aroma 

tufănelelor, când cerul însuşi [...] îţi da o mie de motive să zaci pe banca trasă la soare şi, în 

acelaşi timp, o mie de ghionti să pleci, să te tot duci, să nu te mai opreşti... Ceas de cumpănă, de 

lenevie şi dor de ducă, de remuşcare că nu faci nimic ori că faci ceva, totdeauna parcă  altceva 

decât s-ar cuveni, înfăşurat în dulce mantie de lumină[...].  

            Şi poate nimic nu seamănă mai mult cu hoinăreala decât o astfel de trândavă visare... Te 

simţi pe fundul unei bărci, târât la întâmplare, fără vâsle, spre larg, mereu spre larg, acolo unde nu 

e nici durere, nici întristare, nici ascultare, nici absentare, ci numai lenea cea fără sfârşit[...]. 

           E şcoala, Mişule, care a început de două luni, şcoala spre care ai plecat de două-trei 

ceasuri, şcoala care nu ţine seama de funigei, de mierea cerului, de blânda vâslire spre nicăieri... 

[...] N-ai ce face, Mişule, n-ai încotro, căci din splendoarea  zilei acesteia, acolo, la 300 de metri 

distanţă, la şcoală, nu rămâne decât o rubrică şi din tot curcubeul acestui chiul,  miraculos topit în 

frunze galbene, crizanteme roşii, merişor verde şi dalii lila, rămâne doar zgaiba aceea neagră, de 

neşters: absenţa.  Şi unde e absenţă e sau întristare, sau... motivare, nu? Ba bine că nu... Soarele 

scăpăta o clipă ca pentru bezeaua de despărţire. Pa, Mişulică, pa! Carevasăzică, dacă e ora 4, e 

ora a treia. S-a dus ziua. Şi pentru şcoală, dar şi pentru mângâioasa plutire în neant.  Şi e ca şi cum 

ar fi venit ceasul socotelilor. Motivarea.         

(Mircea Sântimbreanu, Motivarea absenţei) 

 

Dicționar 

tufănícă, tufănele, s. f.  specie de crizantemă cu flori mici; dumitriță; 

neánt s.n.  neființă; gol nesfârșit, nimic 
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A. Înțelegerea textului literar 

1. Extrage din text trei secvenţe ilustrative pentru anotimpul (pe care îl vei preciza) în care se 

petrece întâmplarea. 

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

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

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

2. Numeşte o trăsătură a personajului, aşa cum reiese din fragmentul citit.  

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

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

3. Scrie ideea principală a fragmentului subliniat. 

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

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

4. Imaginează-ţi un dialog, de 5-7 replici, dintre Mişu şi mama lui, cu care se întâlneşte 

întâmplător în parc, în timp ce acesta trebuia să fie la şcoală. 

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

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

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

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

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

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

5.  Explică, în 3-5 rânduri,  din punctul tău de vedere, secvenţa: Şi unde e absenţă e sau 

întristare, sau... motivare, nu?   

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

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

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

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

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

      

A. Limba română 

1. Transcrie, din prima frază a textului, primele trei atribute ……………………………... 

2.  Notează întrebarea folosită pentru a le identifica ............................................................ 

3. Indică felul, genul şi numărul părţilor de vorbire, prin care se exprimă aceste atribute. 

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

................................................................................................................................................................ 
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4. Analizează atributele subliniate în secvenţele: să zaci pe banca trasă la soare, ar fi venit 

ceasul socotelilor, pentru mângâioasa plutire. 

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

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

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

5. Scrie din text patru atribute exprimate prin adjective care fac parte din câmpul lexical al 

culorilor. 

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

6. Încercuieşte variantele în care cuvântul subliniat este atribut : 

a. Mişule, şcoala a început de două luni! 

b. Din zece mere, tu mi-ai dat două. 

c. Am citit povestea până la sfârşit. 

d. Albastrele unde ale mării se legănau duios în adierea vântului. 

e. Florile preferate ale bunicii sunt albăstrelele. 

 

7. Scrie formele corecte ale atributelor din propoziţiile de mai jos: 

Zglobii copii se bucură de vacanţă .............................................................................. 

Am ales doi clopoţei argintiii .......................................................................................... 

Din norii cenuşiii fulgerele albi-arginti brăzdau orizontul ...............................................  

Colegii noştrii iubiţi ne-au făcut cea mai mare surpriză ............................................. 

Razele galben-auri ale soarelui mângâiau câmpia proaspăt înverzită .............................. 

 

 

Dovedeşte că eşti cel mai bun! 

 

1. Alcătuiește enunțuri în care atributele: lucios, vechi, tainic, întins să fie folosite cu înţelesuri 

mai puţin obişnuite (să aibă valoare expresivă). 

lucios …………………………………………………………………………………… 

vechi ……………………….…………………………………………………………… 

tainic …………………………………………………………………………………… 

întins ………………………………..………………………………………… 

2. Scrie sinonimele atributelor subliniate: 

 incredibilă după-amiază ................................................... 
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dulce mantie de lumină ..................................................... 

trândavă visare ...................................................................... 

mângâioasa plutire în neant ................................................ 

3. Transformă propoziţia simplă Fluturii zboară,  în propoziţie dezvoltată, astfel încât ea să 

conţină : 

a. două atribute ………..…………………………………………………………….. 

b. trei atribute ……….……………………………………………………………….. 

c. şase atribute ……………………………………………………………………….. 

 

4. Alcătuieşte enunţuri în care să existe: 

verde ( atribut) .……………………………….……………………………………….. 

verde (subiect) .……………………………..…………………………………………. 

bătrân ( atribut) .……………………………………………………………………….. 

bătrân (subiect) ..………………………………………………………………………. 

pădure (subiect) ………………………………….……………………………………. 

pădure ( atribut) ……………………………………………………………………….. 

 

5. Într-o compunere narativă de 150-200 de cuvinte, imaginează-ţi o continuare a textului 

suport.  

     În compunerea ta, trebuie: 

- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;                                    

- să introduci două personaje;                                                                                           

- să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;                                           

- să ai obligatoriu numărul de cuvinte precizat.                                                                 
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Adjectivul. Atributul 

Test sumativ 

 

Citește cu atenție fragmentul de mai jos:  

   

 Dar n-apucă să pornească mai încolo la plimbare şi în faţă-i dă, de cine? De Făt-Frumos cu 

Moţ-în-Frunte, mândru şi strălucit, ca orice cocon de împărat când merge gătit la cununie. 

- Iacă-mă, Domniţă, la ziua sorocită, îi zise tânărul, ca să mă ţin de cuvânt, şi nu mă-ndoiesc 

că şi Măria-Ta vii, după cuvântul ce mi-ai dat, să mă faci omul cel mai fericit de pe lume(...). 

- Dacă-i aşa, a zis tânărul, atunci o să fiu norocit, fiindcă Măria-Ta mă poţi preschimba din 

cum sunt în cel mai plăcut om din lume. 

- Se poate asta? 

- Se prea poate...(...). Află că tot ursitoarea mea te-a ursit şi pe măria-ta: mie mi-a dat darul 

să pot înzestra cu deşteptăciune pe cine l-oi iubi, iar Măriei-Tale ţi-a dat darul pe cine- i iubi să-l 

poţi înzestra cu frumuseţe.   

 - Apoi, dacă e aşa, zise Domniţa, doresc din toată inima şi din tot sufletul să te prefaci îndată 

şi să fii cel mai frumos şi mai mândru fecior de împărat din toată lumea! Îţi fac din toată inima darul 

întreg cât stă în puterea mea!  

              Pân-a isprăvit Domniţa vorba, Făt-Frumos cu Moţ-în-Frunte s-a şi arătat dinaintea ei, 

desăvârşit din creştet până-n tălpi, aşa cum îl dorea dânsa, cel mai mândru tânăr pe care-l văzuseră 

ochii ei vreodată.                                             

 (I.L. Caragiale, Făt-Frumos cu Moţ - în - Frunte) 

 

A. Înțelegerea textului literar (25 de puncte) 

1. Transcrie din textul citat două detalii de portret fizic ale lui Făt-Frumos.  5 puncte 

2. Transformă în vorbire indirectă ultimele două replici ale personajelor.  5 puncte 

3. Identifică două daruri pe care le primesc personajele de la ursitoare.  5 puncte                        

4. Scrie două elemente fantastice (ireale) întâlnite în textul citit.   5 puncte 

5. Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti expresia  cu moţ în frunte.   5 puncte 

 

B.Limba română (35 de puncte) 

1. Transcrie din text două adjective aflate la grade de comparaţie diferite, pe care le vei 

preciza.           5 puncte                                                                                                                      

2. Analizează adjectivele din secvenţa următoare: Îţi fac din toată inima darul întreg, de Făt-

Frumos cu Moţ-în-Frunte, mândru...       5 puncte                                                                    
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3. Rescrie propoziţiile, folosind formele corecte ale adjectivelor mândru şi întreg: 

a. Colegii mei sunt (mândru) de mine. 

b. Am mâncat două mere (întreg). 

c. (Mândru) munţi şi (mândru) dealuri sunt acoperite cu păduri. 

d. Au fost lăudaţi colegii (întreg) clase pentru rezultatele lor.    5 puncte              

4. Precizează valoarea morfologică a cuvântului subliniat din secvenţa cel mai mândru tânăr. 

Alcătuieşte un enunţ în care să-l foloseşti cu altă valoare morfologică, pe care o vei preciza. 

             5 puncte                                                

5. Transformă în adjective cuvintele următoare: sat, a iubi, a tăcea, curaj, cafea, adăugând, (la 

început sau la sfârşitul cuvântului) grupurile de litere potrivite din următoarea înşiruire: ne-; re-; -

at; -os; -ut; -it; -iu; -esc; -tor; -ui; -al; -ean; în-.      5 puncte                                                                                                                                                             

6. Precizează felul următoarelor adjective: adormit, pierduţi, sigură, singuratic, adevărat. 

               5 puncte                                                                                                                      

7. Dă exemple (nu din text) de trei adjective invariabile şi două adjective variabile cu două 

forme.            5 puncte          

                                                                                      

C.(16 puncte) 

Redactează o compunere de 100-150 de cuvinte, în care să descrii pădurea fermecată prin care se 

plimba fata înainte de a-l întâlni pe Făt-Frumos.  

În compunerea ta, trebuie:    

- să prezinţi trei trăsături ale pădurii;       6 puncte 

- să utilizezi trei adjective cu sensuri  mai puţin obişnuite (cu valoare expresivă)  6 puncte 

- să ai un conţinut adecvat cerinţei;        2 puncte 

- să ai obligatoriu numărul de cuvinte precizat.      2 puncte 

 

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p.; coerenţa 

textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului– 2 p; ortografia – 

3 p; punctuația – 3 p; așezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p) 

 

MULT  SUCCES! 
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Amintește-ți! 
 

 Numeralul este partea de vorbire care exprimă ................................ 

sau arată .................................... 

obiectelor prin numărare. 

 Numeralul poate fi: .................................................................. 

sau ............................................................................................ 

 Doi, trei, patru sunt numerale .................................................. 

Numeralul. Tipuri de numeral (cardinal). Aspecte normative  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citește cu atenție fragmentul de mai jos: 

În cele din urmă, mi-a arătat cabanele. Erau douăsprezece amplasate în pădure, pe malul 

lacului. Erau dispuse în formă de U, două la bază și cinci înșirate de fiecare parte. Era fără 

îndoială, cel mai bizar grup de clădiri pe care îl văzusem vreodată. (...) În centrul terenului se afla 

o vatră imensă căptușită cu pietre. Chiar dacă era o după-amiază caldă, vatra mocnea. O fată de 

vreo nouă ani întreținea flăcările, scormonind cărbunii cu un băț. Cele două cabane din capul 

terenului (...) semănau cu niște mausolee gemene, cu niște cutii mari din marmură albă, având 

coloane masive în față. (...) Pe pereți erau sculptate imagini cu păuni.  

―Zeus și Hera? am încercat eu. 

―Corect, a spus Chiron. 

―Cabanele lor par goale.  

―Mai multe cabane sunt goale. E adevărat. (...) 

 Bun. Deci fiecare cabană avea zeu diferit, ca o mascotă. Douăsprezece cabane pentru 

doisprezece Olimpieni. Dar de ce erau unele goale?  

(Rick Riordan, Percy Jackson și Olimpienii, volumul 1, Hoțul fulgerului) 

 

A. Înțelegerea textului literar 

1. Notează un indice de spațiu (spațial). 

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

2. Precizează care sunt personajele ce participă la acțiune. 

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

3. Rezumă acțiunea fragmentului dat în două enunțuri.  
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................................................................................................................................................................ 

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

4. Transcrie secvența în care sunt descrise cabanele din capul terenului. 

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

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

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

5. Răspunde la întrebarea din secvența Douăsprezece cabane pentru doisprezece  Olimpieni. 

Dar de ce erau unele goale? într-un e-mail de 150-200 de cuvinte pe care să-l trimiți povestitorului 

la o adresă percizată de profesor.  

 

B. Limba română 

 

1. Transcrie numeralele din textul dat. 

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

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

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

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

 

2. Precizează felul numeralelor transcrise la exercițiul anterior. 

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

 

3. Scrie în litere următoarele numerale cardinale: 13, 11, 41, 200. 

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

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

 

4. Transcrie forma corectă:  

 șease/ șese / șase ........................................................................................................ 

 patrusprezece / paisprezece/  paișpe .......................................................................... 

 șaișpte / șaisprezece/ șasesprezece ............................................................................ 

 șaptiseprezece / șaptesprezece .................................................................................. 

 optâșpe / optusprezece / optsprezece ........................................................................ 

 nooșpe / nouăsprezece / nouășpe .............................................................................. 
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5. Corectează greșelile din următoarele enunțuri: 

a. S-a făcut ora doisprezece.  

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

 

b. Azi este 01.07.2017. 

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

 

6. Caută în careul de mai  jos numerale cardinale de la 1 la10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovedește că ești cel mai bun! 

 

1. Precizează ce valori morfologice are o în următoarele enunțuri:  

 Cuvântul zoologie se scrie cu doi o. 

 N-a mâncat decât o pară.  

 O carte bună se citește ușor. 

 Am cumpărat o revistă și două ziare. 

 Ați văzut-o ieri. 

2. Alcătuiește două enunțuri în care un să fie:  

 articol nehotărât 

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

 numeral cardinal 

Z D M C T R E I 

N O U Ă R C R T 

C I N C I P U I 

T A P P C A E B 

O P T R E T B U 

A N D T T R Z N 

E P P R R U E U 

I A O U E C C V 

Ș T P N E W A Ț 

A R D Z I C A U 

P Z O Ă Ș A S E 
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................................................................................................................................................................ 

3. Rescrie enunțurile de mai jos pentru a reda aproximația în interiorul unor limite  

numerice, folosind construcții cu prepoziții: 

 S-au prezentat douăzeci-treizeci de persoane.  

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

 Temperaturile minime vor fi de 2- 4 grade. 

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

 

4. Explică de ce sunt scrise diferit cele două numerale cardinale din enunțul: Alfabetul  

limbii române are 31 de litere, dintre care nouă sunt litere-vocale. 

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

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

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

 

5. Redactează un dialog între un copac și soare, de 7-10 replici, în care să subliniezi 10  

numerale cardinale (cinci simple și cinci compuse). 
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Amintește-ți! 
 Numeralul ordinal indică ................................................................ 

 Numeralul ordinal are forme diferite după ..................................... 

 De la numeralul cardinal doi se pot forma următoarele 

 numerale ordinale: ............................................................................... 

Numeralul. Tipuri de numeral (ordinal). Aspecte normative  

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Citește cu atenție fragmentul de mai jos:  

 

Boierul sta în cumpănă. Nu știa cui să dea dreptate. Vedea el că săracul a căzut în păcate, 

dară fără voie. După ce se gândi el nițel, zise:  

―Bre, oameni buni! Eu am să vă fac trei întrebări; cine le va dezlega mai bine, a aceluia să 

fie dreptatea. Vă dau răgaz trei zile, gândiți-vă. După trei zile să veniți și să-mi ghiciți întrebările. 

Țineți bine minte!  

Întâia întrebare sună așa: 

Ce este mai gras în lume? 

A doua:  

Ce este mai bun?  

Și a treia: 

Ce aleargă mai repede? 

Aide, duceți-vă acum. Dară să mai știți una: dacă niciunul din voi nu va ghici vreuna din 

întrebările mele, să șiți că unde vă stau picioarele o să vă stea și capetele.   

(Petre Ispirescu, Fata săracului cea isteață) 

 

A. Înțelegerea textului literar 

 

1. Transcrie un enunț din care reiese că boierul ezită să ia imediat o hotărâre. 

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

 

2. Formulează o idee principală care se desprinde din fragmentul dat. 

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

................................................................................................................................................................ 
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3. Scrie două idei secundare care se desprind din fragmentul dat. 

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

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

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

4. Selectează un enunț în care apare un indice de timp. 

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

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

 

5. Prezintă într-o compunere narativă de 150-200 de cuvinte o continuare a fragmentului dat.  

            În compunerea ta, trebuie: 

- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor, îmbinate cu fragmente  

descriptive;                                                                                   

- să introduci două personaje;                                                         

- să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;  

- să ai obligatoriu numărul de cuvinte precizat.                               

 

B. Limba română 

 

1. Transcrie numeralele ordinale din fragmentul dat. 

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

2. Notează forma de masculin a numeralelor transcrise la exercițiul 1. 

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

3. Găsește un alt numeral ordinal sinonim cu întâia. 

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

4. Notează pluralul numeralelor ordinale primul și întâiul. 

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

5. Scrie, în litere, numerale ordinale, la masculin și la feminin, de la următoarele numerale 

cardinale:  

 5 ........................................................................................................................................ 

 8 ........................................................................................................................................ 

 12 ...................................................................................................................................... 

 32 ...................................................................................................................................... 

 45 ................................................................................................................................. 

 107 .................................................................................................................................... 



Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a V-a 
 

 

 136 

6. Rescrie forma corectă:  

 a cincea / cincia oră .......................................................................................................... 

 al optezecelea / optzecilea concurent ............................................................................... 

 a optzecea /optzecia concurentă ....................................................................................... 

 clasa a doisprezecea / douăsprezecea ............................................................................... 

 a cincizecea / cincizecia carte .......................................................................................... 

 al cincizecilea / cincizecelea roman ................................................................................. 

 al o sutălea / sutelea elev .................................................................................................. 

 al două sutălea / sutelea spectacol .................................................................................... 

 

 

 

Dovedește că ești cel mai bun! 

 

1. Caută în DOOM2 explicația pentru următoarea afirmație: Cuvântul ultimul nu este  

numeral ordinal. Transcrie ce ai găsit. 

Ultim ..................................................................................................................................................... 

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

2. Explică de ce nu este corect să spunem / scriem Unu Decembrie, Unu Mai, unu iulie,  

notând și forma corectă. 

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

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

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

3. Taie forma greșită: Copilul meu este clasa întâi / întâia. 

4. Creează, pe o foaie A4, o bandă desenată care să aibă ca eroi trei personaje numite  

Primul, Al cincilea, A cincea. Poți să le dai orice trup /  chip dorești. Fii creativ! 
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Textul nonliterar. Numeralul. Numeralul cardinal și ordinal 

 
Test sumativ 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute. 

 

Citește cu atenție fragmentul de mai jos:  

 

Vara anului 2017 va fi punctată de fenomene extreme frecvente, cu valuri de căldură şi ploi 

torenţiale care ar putea produce inundaţii pe spaţii restrânse.“, a explicat recent Gabriela Băncilă, 

şef centru naţional de prognoză în cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie.  

În perioada 1901 - 2016, ultimii 16 ani au fost cei mai călduroşi la noi în ţară, cu excepţia 

anului 1994, iar tendinţa se va menţine şi în următorii ani.  

(Alina Costache, Caniculă şi fenomene meteo periculoase, http://www.romaniatv.net/prognoza-

meteo-august 367295.html) 

  

A.Înțelegerea textului (25 de puncte) 

1. Transcrie enunțul din care reiese cum va fi vara anului 2017.   5 puncte 

2. Precizează care au fost cei mai călduroși ani la noi în țară în perioada 1901-2016.             

5 puncte 

3. Numește un mod de expunere folosit în fragment.    5 puncte 

4. Rezumă într-o idee textul dat.       5 puncte 

5. Explică în 3-4 rânduri de ce este textul dat nonliterar.    5 puncte 

 

B.Limba română (35 de puncte) 

1. Transcrie cinci numeralele din text.       5 puncte 

2. Precizează felul numeralelor transcrise la exercițiul anterior.   5 puncte     

3. Scrie în litere primul și ultimul numeral din text.     5 puncte 

4. Transcrie un numeral cardinal din secvența: În perioada 1901 - 2016, ultimii 16 ani au  fost 

cei mai călduroşi.         5 puncte 

5. Alcătuiește un enunț în care 16 să fie numeral ordinal.                                     5 puncte 

6. Formează numerale ordinale, la masculin și la feminin, de la următorul numeral  

cardinal: 1994           5 puncte 

7. Rescrie corect enunțul: În unu iulie va ploua.      5 puncte 

http://www.romaniatv.net/autori/alina-costache.html
http://www.romaniatv.net/prognoza-meteo-august
http://www.romaniatv.net/prognoza-meteo-august
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C. (16 puncte) 

 

Redactează o compunere narativă de 150-200 de cuvinte în care să prezinți o  întâmplare 

derulată pe Fluviul Cifrelor. Subliniază în compunerea ta trei numerale cardinale și trei numerale 

ordinale. 

În compunerea ta, trebuie: 

- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;                                                                                   

- să introduci două personaje;                                                         

- să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;   

- să ai obligatoriu numărul de cuvinte precizat.                               

 

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p.; coerenţa 

textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului– 2 p; ortografia – 

3 p; punctuația – 3 p; așezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p) 

 

 

 

  MULT  SUCCES! 
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-În cîte zile 

putem 

băga în cap 

biblioteca 

asta? 

  

-În cîte zile 

putem 

băga în cap 

biblioteca 

asta? 

  

MODEL DE TEZĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  

PE  SEMESTRUL I 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute. 

 

 

Citește cu atenție o secvență dintr-o bandă desenată:  

Tot el a făcut un calcul, ca să afle în cât timp vor putea citi întreaga bibliotecă și a ajuns 

într-adevăr la un rezultat, după care tot Cocofifi i-a scos din încurcătură: le-a propus o metodă de 

a citi fără să citești.  

 

Dragi elevi leneși, notați-vă și voi metoda, că-i foarte simpatică: te culci pe un maldăr cât 

mai mare de cărți, iar în vis, cunoștințele trec din carte direct în capul tău. Adică, cu alte cuvinte, te 

culci prostuț și te scoli profesor. 

                                                                          (Lucia Olteanu și Livia Rusz, Zâmbiți, vă rog!) 

 

A. Înțelegerea textului (25 de puncte)  

 

1. Definește textul narativ.                             5 puncte 

-Am să 

calculez. 

NU 

ȘTIU... 

-Cunosc eu o 

metodă de 

învățat fără să 

citești !!! 
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2. Transcrie o secvență narativă.        5 puncte 

3. Numește un element nonverbal prin care un personaj din banda desenată de mai sus 

transmite un mesaj cititorului.        5 puncte 

4. Prezintă în două idei principale acțiunea din banda desenată de mai sus.  5 puncte 

5. Completează spațiile punctate din enunțurile de mai jos:    5 puncte 

 Textul narativ poate fi: literar sau …………………………. Narativul apare și în 

texte ………………….. (de exemplu, banda desenată). 

 

B.Limba română (35 de puncte) 

 

1.  Precizează din ce sunete (vocale, consoane, semivocale) sunt alcătuite cuvintele următoare: 

metodă, tău          5 puncte 

                                                                              

2. Transcrie două cuvinte care au fost scrise greșit.     5 puncte 

 

3. Indică numărul de sunete din cuvintele: citi, dragi.     5 puncte 

 

4. Scrie un sinonim și un antonim contextual pentru cuvântul leneși.   5 puncte 

 

5. Trasformă propoziția Nu știu. în propoziție dezvoltată, afirmativă.   5 puncte 

 

6. Transcrie din banda desenată:        5 puncte 

 un verb la modul imperativ; 

 un substantiv comun, articulat nehotărât; 

 un substantiv comun, articulat hotărât; 

 o prepoziție; 

 un verb la timpul pefect compus. 

  

7. Indică valoarea morfologică a lui a în următorul fragment: …le-a propus o metodă de a 

citi…           5 puncte 

C. ( 16 puncte) 

Redactează o compunere narativă de 150-200 de cuvinte în care să prezinți ce rezultate a dat 

metoda de citi fără să citești propusă de maimuța Cocofifi din banda desenată.  
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Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p.; 

coerenţa textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului– 2 p; 

ortografia – 3 p; punctuația – 3 p; așezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p) 

 

 

 

  

 

 

 

MULT  SUCCES! 
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MODEL DE TEZĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  

PE SEMESTRUL al II-lea 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute. 

 

Citește cu atenție fragmentul de mai jos:  

 

Mai merge el cât merge și, când la poalele unui codru, numai iaca ce vede o dihanie de om, 

care se pârpâlea pe lângă un foc de douăzeci și patru de stânjeni de lemne și tot atunci striga, cât îi 

lua gura, că moare de frig. Și-apoi, afară de aceasta, omul acela era ceva de speriat; avea niște 

urechi clăpăuge
1
 și niște buzoaie groase și dăbălăzate

2
.(...)  Și, ori pe ce se oprea suflarea lui, se 

punea promoroaca mai groasă de-o palmă. Nu era chip să te apropii de dânsul, că așa tremura ... 

Și dac-ar fi tremurat numai el, ce ți-ar fi fost? Dar toată suflarea și făptura de primprejur îi țineau 

hangul: vântul gemea ca un nebun, copacii din pădure se văicărau, pietrele țipau, vreascurile 

țiuiau și chiar lemnele de pe foc pocneau de ger. (…)  Harap-Alb, numai o țâră cât a stat de s-a 

uitat, a făcut țurțuri la gură și, neputându-și stăpâni râsul, zise cu mirare: 

— Multe mai vede omul acesta cât trăiește! Măi tartorule, nu mânca haram
3
 și spune drept, 

tu ești Gerilă? Așă-i că taci?... Tu trebuie să fii, pentru că și focul îngheață lângă tine, de arzuliu
4
 

ce ești.                                          

 (Ion Creangă, Povestea lui Harap-Alb ) 

 

Dicționar 

 clăpăug
1
, -ă, clăpăugi, -ge, adj. 1. (despre urechile oamenilor și ale animalelor) mare și atârnând în jos; pleoștit; 

 dăbălăzat
2
, -ă, dăbălăzați, -te, adj. (reg.; despre buze, urechi etc.) lăsat în jos, pleoștit. 

 haram
3
, (1) haramuri, s. n. (reg.) 1. vită slabă, prăpădită. 

 arzuliu
4
, -ie, arzulii, adj. (rar, ironic) arzător, fierbinte. 

 

A. Înțelegerea textului literar (25 de puncte) 

1. Selectează din text un indice de spațiu.      5 puncte 

2. Precizează două moduri de expunere care s-au folosit în fragmentul dat.  5 puncte 

3. Transcrie enunțul în care este descris Gerilă.      5 puncte 

4. Enumeră cinci elemente care suferă de frig alături de Gerilă.   5 puncte 

5. Rezumă fragmentul dat în două idei.       5 puncte 

 

https://ro.wikisource.org/wiki/Autor:Ion_Creang%C4%83
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B. Limba română (35 de puncte) 

 

1. Indică numărul de sunete din cuvintele: îngheață, merge    5 puncte                                                  

2. Transcrie cinci cuvinte plurisilabice.       5 puncte 

3. Notează cinci termeni din câmpul lexical al copacilor.    5 puncte 

4. Subliniază pronumele personal din enunțul următor:  Mai merge el cât merge (...). și  

notează forma de pronume personal de politețe care îi corespunde.    5 puncte 

5. Treci la toate gradele de comparație adjectivul gros.     5 puncte 

6. Trasformă propoziția pietrele țipau în propoziție dezvoltată, interogativă,  negativă.  

5 puncte 

7. Transcrie din textul dat:        5 puncte 

 un subiect simplu; 

 un pronume personal, la pers a II-a; 

 un predicat verbal; 

 un articol nehotărât; 

 un atribut. 

 

C ( 16 puncte) 

 

Redactează o compunere narativă de 150-200 de cuvinte în care să prezinți o întâmplare prin 

care treceți tu, Gerilă și Harap-Alb. 

În compunerea ta trebuie: 

- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;                                                                                                                                        

- să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;        

- să ai obligatoriu numărul de cuvinte precizat.                               

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p.; 

coerenţa textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului– 2 p; 

ortografia – 3 p; punctuația – 3 p; așezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p) 

MULT   SUCCES! 
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Sugestii de rezolvare 

 

TEST DE EVALUARE PREDICTIVĂ 1 

Barem de corectare și de notare 

 

 Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare a cerinţelor. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului 

total. 

 

PARTEA I – 48 de puncte 

A. 

1. c;             6 puncte 

2. câte 2 puncte pentru sublinierea formei corect despărţite în silabe pentru cuvintele date –  

(ne-gu-ţă-tor, creş-ti-ne,  răs-pân-ti-e);          3x2puncte=6 puncte 

3. explicarea folosirii virgulei din secvenţa dată (exemplu de răspuns: virgula a fost pusă după o 

adresare directă);           6 puncte 

- explicare superficială, ezitantă – 2 puncte 

4. câte 1 punct pentru indicarea fiecărei valori morfologice şi a fiecărei funcţii sintactice pentru 

cuvintele din coloana din stânga (lui = pronume personal, atribut, el – pronume personal, subiect; 

bogat – adjectiv, atribut ).              6x1punct=6 puncte 

5. construirea unui enunţ în care cuvântul indicat să aibă funcţia sintactică de atribut –           

(exemplu de răspuns: Poarta cetăţii este deschisă)    6 puncte 

B. 

1. câte trei puncte pentru menţionarea fiecărui personaj din text        2x3puncte=6puncte 

(neguţătorul, Vlad Ţepeş) 

2. transcriera corectă –         6 puncte 

(ca să-mi fie de pază până voi pleca) 

3. precizarea sensului expresiei indicate –       6 puncte  

(exemplu de răspuns: care are o reacţie rapidă, energică, acţionează cu promptitudine 

 

PARTEA a II-a - 28 de puncte 

Câte 2 puncte pentru utilizarea oricăruia dintre cei 3 termeni aleşi din textul de la Partea I –  

     3x2puncte=6 puncte 

- alegerea unui titlu sugestiv         4 puncte 
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- conţinut ideatic adecvat cerinţei                 15 puncte 

 /tratare superficială a cerinței 5p        5 puncte 

- coerenţă şi echilibru al compoziţiei                  3 puncte 

Redactarea întregii lucrări:                  14 puncte 

- respectarea limitelor de spaţiu indicate       3 puncte 

- respectarea normelor de exprimare şi de ortografie      6 puncte 

(0-1 greșeli – 6p; 2-3 greșeli – 4p; 4-5 greșeli – 2p; peste 6 greșeli – 0p) 

- respectarea normelor de punctuaţie        3 puncte 

(0-1 greșeli -3p; 2-3 greșeli – 2p; 4-5 greșeli -1p; peste 6 greșeli – 0p) 

- așezarea corectă a textului în pagină       1 punct 

- lizibilitate           1 punct                     
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TEST DE EVALUARE PREDICTIVĂ 2 

Barem de corectare și de notare 

 

 Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare a cerinţelor. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului 

total. 

   PARTEA I – 48 de puncte 

A. 

1. câte 2 puncte pentru sublinierea formei corect despărțite în silabe pentru cuvintele date. 

 ( mul-țu-mesc, faci,  tră-iesc)         3x2p=6 puncte  

2. câte 2 puncte pentru fiecare cuvânt cu sens asemănător oferit (exemplu de răspuns: odăi= camera, 

încăperi; trăiesc=viețuiesc, există; dinăuntru=interior).     3x2p=6 puncte  

3. explicarea folosirii virgulei din secvența dată – 6p (exemplu de răspuns: virgula a fost pusă după 

o adresare directă) / explicare superficială, ezitantă – 2p     6 puncte 

4. câte 1 punct pentru indicarea fiecărei valori morfologice și a fiecărei funcții sintactice pentru 

cuvintele din coloana din stânga (exemplu de răspuns: știe =verb predicativ, predicat verbal; 

misterioase=adjectiv, atribut; eu=pronume personal, subiect simplu).    6x1p=6 puncte 

5. construirea unui enunț în care cuvântul indicat să aibă funcția sintactică de subiect (exemplu de 

răspuns: S-a construit un  palat pe fundul mării.      6 puncte 

 

B. 

1. câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două personaje din text  (exemplu de răspuns: Ber-

Căciulă, calul)            2x3p=6 puncte 

2. formularea ideii principale-6p/ formularea superficială, (exemplu de răspuns: Ber-Căciulă 

discută cu calul său despre ridicarea unui palat./ezitantă-2p    6 puncte 

3. (exemplu de răspuns: Ber-Căciulă amintește de copacul din Rai. Șarpele a ispitit-o pe Eva 

oferindu-i un măr  iar Eva l-a făcut și pe Adam să păcătuiască.)    6 puncte 

 

PARTEA a II-a -28 de puncte 

-câte 2 puncte pentru utilizarea oricăruia dintre cei 3 termeni alesi din textul de la Partea I 

  3x2p=6 puncte 

-alegerea unui titlu sugestiv         4 puncte 

-conținut ideatic adecvat cerinței – 15p/ tratare ezitantă, superficială a cerinței -5p           15 puncte 

-coerență și echilibru al compoziției        3 puncte 
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Redactarea întregii lucrări:                  14 puncte 

-respectarea limitelor de spațiu indicate       3 puncte 

-respectarea normelor de exprimare și de ortografie      6 puncte 

(0-1 greșeli – 6p; 2-3 greșeli – 4p; 4-5 greșeli – 2p; peste 6 greșeli – 0p) 

-respectarea normelor de punctuație        3 puncte 

(0-1 greșeli – 3p; 2-3 greșeli – 2p; 4-5 greșeli – 1p; peste 6 greșeli – 0 

-așezarea corectă a textului în pagină        1 punct 

-lizibilitate           1 punct                     
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Cartea-obiect cultural. Alfabetul limbii române.  Tipuri de sunete. 

Textul nonliterar. Silaba. Accentul. 

Cuvântul-cheie.Tema. Planul simplu de idei. Corespondența sunet-literă. 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE  

 

Test sumativ 

 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 

 

a. Înțelegerea textului - 25 de puncte 

1. Tot chinezii au inventat hârtia, în secolul I î.C., dar aceasta nu va fi folosită în  

Orientul Mijlociu și în Europa decât câteva secole mai târziu.    5 puncte 

2. Cuvântul biblos are sensul de „scoarță de copac“.     5 puncte 

3. Un pergament este o piele de oaie sau de capră care este prelucrată pentru a se putea 

scrie pe ea.           5 puncte 

4. De exemplu: De-a lungul timpului, oamenii a scris sau au gravat pe diverse materiale:  

hârtie, lemn, pergament. Ca să fie cunoscute de mai mulți oameni, textele erau copiate în mai multe 

exemplare.           2x2.5puncte=5 puncte 

5. De exemplu: Textul dat este nonliterar pentru că are scop informativ. Citindu-l, aflăm  

date despre modul în care au apărut cărțile. În plus, el are caracter nonficțional, fiindcă ne oferă date 

exacte care pot fi oricând verificate (de exemplu: Primele mărturii despre existența cărților provin 

din China, unde au fost găsite plăcuțe de lemn gravate, apoi legate cu curele de piele sau fire de 

mătase.           2x2.5puncte=5 puncte 

 

b. Limba română - 35 de puncte 

1. capră, de, Inițial, în, știau           5x1puncte=5 puncte 

2. De exemplu: Dicționarul explicativ al limbii române (DEX) / Dicționarul explicativ ilustrat 

al limbii române (DEXI)         5 puncte 

3. hârtia=C+V+C-C+S+V;  târziu= C+V+C-C+V+S       2x2.5puncte=5 puncte 

4. a și ă           2x2.5puncte=5 puncte 

5. două cuvinte monosilabice: ex . text, lemn; două cuvinte bisilabice: ex.  fire, număr; un 

cuvânt plurisilabic: ex. Pergamentul            5x1puncte=5 puncte 
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6. Chi-na=5l, 4s;, greci=5l,4s; text=4l, 5s;, lemn=4l, 4s; exemplare=9l, 10s          

10x0.5puncte=5 puncte 

7. De exemplu: Bunicul își mână caii la păscut.      5 puncte 

 

C. 

 16 puncte pentru conținut 

– respectarea structurii unui dialog; – 6 puncte  / respectarea parțială a structurii unui 

dialog; – 3 puncte 

– utlizarea peronajelor indicate; – 6 puncte / utilizarea unui singur personaj indicat; –  3 

puncte 

–  adecvarea conținutului la cerință – 2 puncte; / conținut parțial adecvat – 1 puncte 

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte 

 

 14 puncte se acordă pentru redactare, astfel: 

– unitatea compoziției - 2 puncte; 

– coerența textului - 2 puncte; 

– registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 puncte; adecvarea parțială 

– 1 punct; 

– ortografia (0 erori: 3 puncte; 1 – 2 erori: 2 puncte; 3 – 4 erori: 1 punct; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 

3 puncte; 

– punctuația (0 erori: 3 puncte; 1 – 2 erori: 2 puncte; 3 – 4 erori: 1 punct; 5 sau mai multe erori: 0 

p.) 3 puncte; 

– asezarea corectă a textului în pagină 1 punct; 

– lizibilitatea 1 punct. 
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Cuvântul - unitate de bază a vocabularului. Sinonimele 

Textul literar narativ. Planul dezvoltat de idei. Antonimele 

Textul literar narativ. Planul dezvoltat de idei. Câmpul lexical 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

Test sumativ 

 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 

 

A. Înțelegerea textului - 25 de puncte 

1. De exemplu: Minnie și Mickey surprind în acțiune niște răufăcători. 

Minnie își arată revolta față de faptele răufăcătorilor.    5 puncte 

2. De exemplu: Aceștia aduc legume și le toarnă în vasul cu înghețată. 

Ea este prinsă de aceștia, însă Mickey sare să o salveze.    5 puncte 

3. - prin imagine          5 puncte 

4. Cred că acțiunea se petrece într-o fabrică ce produce înghețată.   5 puncte 

5.  De exemplu: Mickey a deschis ușa încăperii cu grijă. În urma lui a pășit Minnie. S-au furișat 

amândoi înăuntru și s-au ascuns în spatele unul maldăr de cutii pregătite pentru ambalarea 

înghețatei. Apoi, s-au pus la pândă.        5 puncte 

B. Limba romană - 35 de puncte 

1. De exemplu: ora  

– sunetele: o-vocală; r-consoană; a-vocală. 

– sensul: unitate de măsură a timpului care cuprinde 60 de minute. 2x2.5puncte=5 puncte 

2. De exemplu: bate 

Mă bate mereu la șah. (învinge, întrece) 

Din cauza efortului, inima îi bate puternic. (palpită)     2x2.5puncte=5 puncte 

 

3. De exemplu: numai – doar;  bate- ciocănește.     2x2.5puncte=5 puncte 

4. De exemplu: liniștită  ≠ neliniștită, agitată      5 puncte 

5. De exemplu: a avea grijă – a îngriji, a păzi                                                              5 puncte 

6. De exemplu: roșii, morcovi        2x2.5puncte=5 puncte 

7. De exemplu: pepene verde, usturoi       2x2.5puncte=5 puncte 
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C. 

 16 puncte pentru conținut 

- relatarea unei întâmplări: cu respectarea succesiunii logice a faptelor – 6 puncte / fără  

respectarea succesiunii logice a faptelor – 3 puncte; 

-  precizarea elementelor contextului spațio-temporal   –  2x3 puncte = 6 puncte 

-  adecvarea conținutului la cerință – 2 puncte; / conținut parțial adecvat – 1 punct; 

- respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte. 

 

 14 puncte se acordă pentru redactare, astfel: 

– unitatea compoziției - 2 puncte; 

– coerența textului - 2 puncte; 

– registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 puncte; adecvarea parțială 

– 1 punct; 

– ortografia (0 erori: 3 puncte; 1 – 2 erori: 2 puncte; 3 – 4 erori: 1 punct; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 

3 puncte; 

– punctuația (0 erori: 3 puncte; 1 – 2 erori: 2 puncte; 3 – 4 erori: 1 punct; 5 sau mai multe erori: 0 

p.) 3 puncte; 

– asezarea corectă a textului în pagină 1 punct; 

– lizibilitatea 1 punct. 
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Verbul –nucleul comunicării. Predicatul verbal 

 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

Test sumativ 

 

 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a 

punctajului total obținut pentru lucrare 

 

A. Înțelegerea textului literar ( 25 de puncte) 

1. sinonime: bănuiam-presupuneam, v-am pălăvrăgit-v-am vorbit, să ne care-să ne ducă, s-a 

luminat-s-a înseninat, vă roade-vă preocupă        1x5p=5 puncte 

2. Cratima, semn ortografic marchează rostirea împreună a două părți de vorbire diferite.  

5 puncte 

3. Transcrierea unei personificări: Să rugăm frumos girafa asta să ne care într-o săptămână 

cele necesare pentru înfiinţarea vieţii pe Lună.      5 puncte    

4. Formularea primelor două idei principale:  

- Pe lună nu există nimic.     

- Doar girafa poate locui pe lună.      5 puncte        

5. Explicarea semnificației enunțului: Imaginația copiilor depășește limitele spațiului și ale  

timpului, cu ajutorul gândului ei pot crea lumi magice, în care orice vis devine realitate. 5 puncte 

 

B. Limba română ( 35 de puncte) 

1. Transcrierea primelor cinci verbe la modul indicativ: aveți, faceți, v-am spus, am ajuns, 

bănuiam.            1x5p=5 puncte 

2. Trecerea verbelor la persoana a III-a:  au, fac, v-au spus, au ajuns, bănuiau. 1x5p=5 puncte 

3. Transcrierea verbelor la timpurile compuse   1 punct 

Am ajuns – modul indicativ, timpul perfect compus  1x2p=2 puncte 

Va trebui – modul indicativ, timpul viitor1x2p=2 puncte    5 puncte 

4. Alcătuirea propoziției: Eu voi citi cartea. (verb auxiliar)    5 puncte 

5. nu sunt – predicat verbal exprimat prin verb predicativ, modul indicativ, timpul prezent, 

persoana a III-a, numărul plural.        5 puncte 

6. Încearcă pantofii! /Încercați pantofii!/ Nu încerca pantofii!/ Nu încercați pantofii! 5 puncte 

7. A fi – verb auxiliar: Să fi învățat, ai fi știut.      5 puncte 

C. (16 puncte) 
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Cele 16 puncte pentru conţinut se acordă astfel: 

-folosirea a  două verbe auxiliare;         6 puncte 

- folosirea a trei personificări;         6 puncte 

- crearea unui conținut adecvat cerinței;       2 puncte 

- respectarea limitelor de spațiu indicate.       2 puncte 

14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p.; coerenţa textului – 2 p.; 

registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului– 2 p; ortografia – 3 p; punctuația 

– 3 p; așezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p) 
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Propoziția. Tipuri de propoziții 

 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

Test sumativ 

 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 

 

A. Înțelegerea textului - 25 de puncte 

1. a – lumea păsărilor; b. – pajura; c. – pajura, corbul, piţigoiul, sticletele; d. – un grăunte de 

foc; e. – sticletele.          5 puncte 

2. 1- c, 2 - a, 3 - b, 4- e, 5 – d        5 puncte 

3. Astăzi este vreme bună.        5 puncte 

4. milă = compasiune, îndrăzneală = cutezanţă, putere = forţă, a hotărî = a decide, a  

vorbi = a spune.          5 puncte 

5. a rămâne – a pleca, subţire – groasă, înainte – înapoi, murim – trăim, mulţumiţi –  

nemulţumiţi.           5 puncte 

 

B.  Limba română - 35 de puncte 

1.  Se poate una ca asta ?        5 puncte 

2. Ciocăni ea. → Ciocăni ea cu putere.       5 puncte 

3.  Împărăteasa în înţelepciunea ei hotărî. → Împărăteasa hotărî.   5 puncte 

4. Propoziţie negativă, simplă;        5 puncte 

5. Propoziţie enunţiativă, simplă, afirmativă;      5 puncte 

6. El a plecat.          5 puncte 

7. a. El nu scrie. 

b. Ce faci mâine? 

c. Ce timp frumos este astăzi! 

d. Ionel, Georgel şi Costel citesc. 

e. Unde pleci în excursie?        5 puncte 
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C.  

 Cele 16 puncte pentru conţinut se acordă astfel: 

- relatarea întâmplării cu respectarea succesiunii logice a faptelor - 6 puncte, fără respectarea 

succesiunii logice-3 puncte; 

- câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal; 

2 puncte 

- utilizarea tipurilor de propoziţii studiate;        4 puncte 

- adecvarea conţinutului la cerinţă;         2 puncte 

- respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte.      2 puncte 

 

 14 puncte se acordă pentru redactare, astfel: 

– unitatea compoziției - 2 puncte; 

– coerența textului - 2 puncte; 

– registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 puncte; adecvarea parțială 

– 1 punct; 

– ortografia (0 erori: 3 puncte; 1 – 2 erori: 2 puncte; 3 – 4 erori: 1 punct; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 

3 puncte; 

– punctuația (0 erori: 3 puncte; 1 – 2 erori: 2 puncte; 3 – 4 erori: 1 punct; 5 sau mai multe erori: 0 

p.) 3 puncte; 

– asezarea corectă a textului în pagină 1 punct; 

– lizibilitatea 1 punct. 
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Substantivul.  Subiectul 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

Test sumativ 

 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 

 

A. Înțelegerea textului - 25 de puncte 

1. câte 1 punct pentru sublinierea formei corect despărţite în silabe pentru cuvintele  

date  (creș-ti-nul, ne-vas-ta, îm-pre-su-rați, u-șei, iep-șoa-ra)    5 puncte      

2. explicarea folosirii cratimei din secvenţa dată (exemplu de răspuns: cratima, ca semn  

de ortografie, marchează elidarea vocalei î, în scopul evitării hiatului  și unește două părți de vorbire 

diferite, pronumele personal de conjuncția să din componența verbului la conjunctiv)  5 puncte 

– explicare superficială, ezitantă – 2 puncte 

3. formularea unui enunț corect și coerent (Un om primește de la un vrăjitor un măr  

fermecat pe care soția sa îl mănâncă pentru a avea copii.)     5 puncte 

- formulare superficială, ezitantă – 2 puncte 

4. evidențierea sentimentelor potrivite - sugestii de răspuns: (disperare, speranță,  

bucurie, încredere)          5 puncte 

- evidențiere superficială, ezitantă – 2 puncte 

5. sesizarea corectă a semnificației comparației- sugestii de răspuns: (Trufandalele sunt 

primele fructe din an, coapte, ca o surpriză, înainte de vreme și care se mănâncă cu multă poftă.)  

5 puncte 

– evidențiere superficială, ezitantă – 2 puncte 

 

B. Limba română - 35 de puncte 

1. extragerea corectă din textul dat a două structuri distincte, substantiv- atribut (o  păreche de 

oameni, vrăjitor priceput).         5 puncte 

2. rescrierea, din text, a trei substantive însoțite de prepoziții (de pe lumea, de copii, cu  

gândurile)  și a două substantive articulate (o păreche, Creștinul).    5 puncte                                                                                                                                                                       

3. precizarea corectă a funcțiilor sintactice ale cuvintelor subliniate în text (o păreche=  

subiect simplu; de oameni=atribut substantival prepozițional; priceput = atribut adjectival; 

spuse=predicat verbal; bărbatul= subiect simplu;)      5 puncte 
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4. construirea  corectă a celor trei propoziții în care substantivul  nevasta să fie pe rând:  

(subiect - Nevasta sa este frumoasă; atribut-Coșul cu fructe de la nevasyă s-a răsturnat.) 5 puncte                                                                                               

5. alcătuirea corectă a celor două enunțuri în care substantivul  măr să fie, pe rând,  articulat  

hotărât (Mărul este delicios.); articulat nehotărât (Avea un măr prea mare)   5 puncte                                                                                                                                                                                                                        

6. schimbarea topicii cuvintelor un vrăjitor priceput în priceputul vrăjitor; explicarea  

nuanțată a modificărilor  apărute atât din punct de vedere gramatical (când adjectivul trece în fața 

substantivului primește de la acesta articolul), cât și stilistic (se evidențiază calitatea esențială a 

vrăjitorului, se accentuează ideea exprimată);      5 puncte                                                                                                                                                                                

explicarea superficială, ezitantă – 2 puncte. 

7. delimitarea corectă a  propozițiilor enunțului următor: Luând mărul, omul nu se mai  

gândea dară decât la bucuria ¹/ce o să simță el și nevasta ²/când s-or vedea împresurați de copii³/ 

și evidențierea tipului de subiect al fiecăreia: (P1- subiect exprimat, simplu - omul; P2- subiect 

exprimat, multiplu -el și nevasta; P3- subiect neexprimat, subînțeles).   5 puncte                                                                                                                                                                                

   

C. 

 16 puncte se acordă pentru conținut, astfel: 

– relatarea unei narațiuni: cu respectarea succesiunii logice a faptelor și introducerea comparațiilor 

cerute            8 puncte 

- fără respectarea succesiunii logice a faptelor                                                                      1 punct 

– realizarea narațiunii la persoana I        4 puncte 

– adecvarea conținutului la cerință        2 puncte 

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte      2 puncte 

 14 puncte se acordă pentru redactare, astfel: 

– unitatea compoziției - 2 puncte; 

– coerența textului - 2 puncte; 

– registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 puncte; adecvarea parțială 

– 1 punct; 

– ortografia (0 erori: 3 puncte; 1 – 2 erori: 2 puncte; 3 – 4 erori: 1 punct; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 

3 puncte; 

– punctuația (0 erori: 3 puncte; 1 – 2 erori: 2 puncte; 3 – 4 erori: 1 punct; 5 sau mai multe erori: 0 

p.) 3 puncte; 

– asezarea corectă a textului în pagină 1 punct; 

– lizibilitatea 1 punct 
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Textul narativ. Dialogul. Pronumele personal 

Pronumle personal de politețe 

 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

Test sumativ 

 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 

 

A. Înțelegerea textului - 25 de puncte 

1. Exemplu: Musafirul o întreabă pe madam Popescu dacă nu o supără fumul de tutun,  

iar aceasta îi răspunde negativ, spunând că la ei se fumează.     5 puncte 

2. Personajele din text sunt: naratorul, madam Popescu şi copilul (domnul maior).  5 puncte  

3. Antonime: supără / bucură, întreb / răspund, zicând / tăcând, râzând / plângând, iese / intră 

5 puncte 

4. Semnul întrebării marchează sfârşitul unui enunţ interogativ evidenţiind curiozitatea  

naratorului.           5 puncte 

Copilul are o atitudine nepotrivită, răspunzându-i obraznic vizitatorului, atitudine  cauzată de 

proasta educaţie primită în familie, mama fiind foarte permisivă cu copilul.  5 puncte 

 

B. Limba română - 35 de puncta 

1. vă, eu, (de) mine, (la) noi, dumnealui (pronume de politeţe)     5 puncte 

2. Maşina dumnealui este nouă. - atribut 

            Dumnealui este medic. – subiect       5 puncte 

3. dumnealui – pronume personal de politeţe, persoana a III-a, numărul singular, genul 

masculin, 

     eu – pronume personal propriu-zis, persoana I, numărul singular    5 puncte  

4. Maria şi Victor – ei 

    mama – ea 

    copilul – el 

    sora – ea 

    Corina şi Cristina – ele         5 puncte 

5.  Eu citesc o carte. 
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    Dumnealor pleacă la muzeu. 

    El se plimbă prin parc. 

    Tu pleci la teatru. 

    Măria Sa stă pe tron.         5 puncte 

6. v-, i, ne, le, l          5 puncte 

7. a, d, e, g, h           5 puncte 

 

C.  

 Cele 16 puncte pentru conţinut se acordă astfel: 

- relatarea întâmplării cu respectarea succesiunii logice a faptelor - 6 puncte, fără respectarea 

succesiunii logice - 3 puncte; 

- câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal; 

2 puncte 

- utilizarea pronumelor personale;        4 puncte 

- adecvarea conţinutului la cerinţă;        2 puncte 

- respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte.     2 puncte 

 

 14 puncte se acordă pentru redactare, astfel: 

– unitatea compoziției - 2 puncte; 

– coerența textului - 2 puncte; 

– registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 puncte; adecvarea parțială 

– 1 punct; 

– ortografia (0 erori: 3 puncte; 1 – 2 erori: 2 puncte; 3 – 4 erori: 1 punct; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 

3 puncte; 

– punctuația (0 erori: 3 puncte; 1 – 2 erori: 2 puncte; 3 – 4 erori: 1 punct; 5 sau mai multe erori: 0 

p.) 3 puncte; 

– asezarea corectă a textului în pagină 1 punct; 

– lizibilitatea 1 punct. 
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Textul literar descriptiv. Adjectivul 

Gradele de comparație. Articolul demonstartiv 

Acordul adjectivului cu substantivul 

Atributul 

 

 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

Test sumativ 

 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului 

total obținut pentru lucrare. 

 

A. Înțelegerea textului - 25 de puncte 

1. Ex. mândru şi strălucit, frumos;       2x2,5 puncte=5 puncte 

2. Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă se realizează respectând anumite  reguli: 

folosirea persoanei a III-a la verbe şi pronume, se utilizează doar enunţuri enunţiative, dispare linia 

de dialog etc.           5 puncte 

3. mie mi-a dat darul să pot înzestra cu deşteptăciune pe cine l-oi iubi, iar măriei-tale ţi-a  

dat darul pe cine l-ăi iubi să-l poţi înzestra cu frumuseţe.     2x2,5 puncte=5 puncte 

Ex.: Ursitoarea le dă personajelor daruri; Făt-Frumos cu Moţ-în-Frunte s-a şi arătat  dinaintea ei, 

desăvârşit din creştet până-n tălpi, aşa cum îl dorea dânsa, cel mai mândru tânăr; măria-ta mă poţi 

preschimba din cum sunt în cel mai plăcut om din lume.     2x2,5 puncte=5 puncte 

4. Ex. : Premiantul clasei se dovedeşte a fi întotdeauna cu moţ în frunte.  5 puncte 

B. Limba română - 35 de puncte 

1. mândru – gradul pozitiv,           1.5 puncte +1 punct 

           cel mai frumos – gradul superlativ relativ de superioritate       1.5 puncte +1 punct 

2. Îţi fac din toată inima darul întreg, de Făt-Frumos cu Moţ-în-Frunte, mândru..  

  2x2,5 puncte=5 puncte  

întreg – adjectiv propriu-zis, variabil cu 3 forme, gen neutru, nr. sg., f.s. atribut 

mândru - adjectiv propriu-zis, variabil cu 4 forme, gen masculin, nr. sg., f.s. atribut 

3. mândri; întregi; mândrii, mândrele, întregii.         5x1 punct=5 puncte  

4. cel mai mândru tânăr (substantiv comun);  Bunicul tău este încă tânăr. (adjectiv) 

2x2,5 puncte=5 puncte 
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5. sătesc, iubitor, tăcut, curajos cafeniu.        5x1 punct=5 puncte     

6.  

adjective propriu-zise adjective provenite din verb la participiu 

sigură, singuratic, adevărat adormit, pierduţi 

 

7. adjective invariabile: gri, bej, mov, roz etc. şi două adjective variabile cu două forme: verde, 

cuminte, rece etc.             5x1 punct=5 puncte     

C. 

 Cele 16 puncte pentru conţinut se acordă astfel: 

– câte două puncte pentru prezentarea celor trei trăsături ale pădurii;   6 puncte            

– câte două puncte pentru utilizarea celor trei adjective cu sensuri  mai puţin obişnuite (cu 

valoare expresivă);         6 puncte         

– adecvarea conţinutului la cerinţă - 2p., adecvare parţială- 1p.;   2 puncte          

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte.     2 puncte 

 14 puncte se acordă pentru redactare, astfel: 

– unitatea compoziției - 2 puncte; 

– coerența textului - 2 puncte; 

– registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 puncte; adecvarea parțială 

– 1 punct; 

– ortografia (0 erori: 3 puncte; 1 – 2 erori: 2 puncte; 3 – 4 erori: 1 punct; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 

3 puncte; 

– punctuația (0 erori: 3 puncte; 1 – 2 erori: 2 puncte; 3 – 4 erori: 1 punct; 5 sau mai multe erori: 0 

p.) 3 puncte; 

– asezarea corectă a textului în pagină 1 punct; 

– lizibilitatea 1 punct. 
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Textul nonliterar. Numeralul. Numeralul cardinal și ordinal 

 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

Test sumativ 

 

 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 

 

A. Înțelegerea textului (25 de puncte) 

1. Vara anului 2017 va fi punctată de fenomene extreme frecvente, cu valuri de căldură  

şi ploi torenţiale care ar putea produce inundaţii pe spaţii restrânse.  5 puncte 

2. Ultimii 16 ani din intervalul 1901-2016 au fost cei mai călduroși, excepție făcând anul 

1994.          5 puncte 

3. De exemplu: narațiunea        5 puncte 

4. De exemplu: În ultimii ani, temperaturile sunt tot mai ridicate.   5 puncte 

5. De exemplu: Textul dat este nonliterar pentru că are scop infrmativ. Citindu-l, aflăm  

că pe Pământ este tot mai cald. În plus, el are caracter nonficțional, fiindcă ne oferă date exacte ce 

pot fi oricând verificate (de exemplu: În perioada 1901 - 2016, ultimii 16 ani au fost cei mai 

călduroşi la noi în ţară, cu excepţia anului 1994, iar tendinţa se va menţine şi în următorii ani.)   

2,5 puncte pentru un răsăuns parțial / 5 puncte pentru un răspuns corect 

 

B. Limba română (35 de puncte) 

1. 2017, 1901, 2016, 16, 1994             5x1punct=5 puncte 

2. numerale cardinale         5 puncte 

3. două mii șaptesprezece; o mie nouă sute nouăzeci și patru     2x2,5 puncte=5 puncte 

4. valoare adjectivală         5 puncte 

5. De exemplu: Al șaisprezecelea a câștigat concursul.     5 puncte 

6. al o mie nouă sute nouăzeci și patrulea; a o mie nouă sute nouăzeci și patra.  

2x2,5 puncte=5 puncte 

7. În întâi iulie va ploua.         5 puncte 
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 16 puncte pentru conținut 

- relatarea unei întâmplări petrecute pe Fluviul Cifrelor: cu respectarea succesiunii logice a 

faptelor – 6 puncte / fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 3 puncte  

- câte 1 punct pentru sublinierea fiecăruia dintre cele șase numerale cerute 

    6x1 punct=6 puncte 

- adecvarea conținutului la cerință – 2 puncte ; / conținut parțial adecvat – 1 punct  

- respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte. 

 

 14 puncte se acordă pentru redactare, astfel: 

- unitatea compoziției - 2 puncte; 

-  coerența textului - 2 puncte; 

- registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 puncte; adecvarea 

parțială – 1 punct; 

- ortografia (0 erori: 3 puncte; 1 – 2 erori: 2 puncte; 3 – 4 erori: 1 punct; 5 sau mai multe 

erori: 0 p.) 3 puncte; 

- punctuația (0 erori: 3 puncte; 1 – 2 erori: 2 puncte; 3 – 4 erori: 1 punct; 5 sau mai multe 

erori: 0 p.) 3 puncte; 

- asezarea corectă a textului în pagină 1 punct; 

- lizibilitatea 1 punct.  
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-  

MODEL DE TEZĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  

PE SEMESTRUL I 
 

 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

Test sumativ 

 

 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 

 

A. Înțelegerea textului - 25 de puncte 

1. De exemplu: Narațiunea este un mod de expunere prin care se relatează fapte reale sau 

imaginare.           5 puncte 

2. De exemplu: Tot el a făcut un calcul, ca să afle...     5 puncte 

3. De exemplu: mimica         5 puncte 

4. De exemplu: Cocofifi găsește o metodă rapidă de învățat. Prietenii săi cred că metoda de a 

dormi pe cărți e bună.         5 puncte 

5. Textul narativ poate fi: literar sau nonliterar. Narativul apare și în texte multimodale  (de 

exemplu, banda desenată).         2x2,5 puncte=5 puncte 

 

B. Limba română - 35 de puncte 

1. metodă=C+V-C+V-C+V; tău=C+V+S      2x2,5 puncte=5 puncte 

2. cîte, cît           2x2,5 puncte=5 puncte 

3. citi - 4s; dragi - 4s         2x2,5 puncte=5 puncte 

4. De exemplu: leneși= indolenți, trândavi; leneși ≠ harnici, sârguincioși, silitori 

  2x2,5 puncte=5 puncte 

5. De exemplu: Știu toate planetele.       5 puncte 

6. De exemplu:  un verb la modul imperativ: notați; un substantiv comun, articulat  

nehotărât: un calcul; un substantiv comun, articulat hotărât: metoda; o prepoziție: în; un verb la 

timpul pefect compus: a făcut.             5x1 punct=5 puncte 

 

7. a (propus) – verb auxiliar;  a (citi) – prepoziție simplă.    2x2.5 puncte=5 puncte 
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C. 

 16 puncte pentru conținut 

- relatarea unei întâmplări: cu respectarea succesiunii logice a faptelor – 6 puncte / fără  

respectarea succesiunii logice a faptelor – 3 puncte; 

-  precizarea elementelor contextului spațio-temporal   –  2x3 puncte = 6 puncte 

-  adecvarea conținutului la cerință – 2 puncte; / conținut parțial adecvat – 1 punct; 

- respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte. 

 

 14 puncte se acordă pentru redactare, astfel: 

– unitatea compoziției - 2 puncte; 

– coerența textului - 2 puncte; 

– registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 puncte; adecvarea parțială 

– 1 punct; 

– ortografia (0 erori: 3 puncte; 1 – 2 erori: 2 puncte; 3 – 4 erori: 1 punct; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 

3 puncte; 

– punctuația (0 erori: 3 puncte; 1 – 2 erori: 2 puncte; 3 – 4 erori: 1 punct; 5 sau mai multe erori: 0 

p.) 3 puncte; 

– asezarea corectă a textului în pagină 1 punct; 

– lizibilitatea 1 punct. 



Caiet auxiliar, Limba și literatura română, clasa a V-a 
 

 

 166 

 

 

MODEL DE TEZĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

PE  SEMESTRUL al II-lea 

 

 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

 

 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 

 

A. Înțelegerea textului - 25 de puncte 

1. De exemplu:  la poalele unui codru       5 puncte 

2. De exemplu: narațiunea și dialogul       2x2,5 puncte=5 puncte 

3. Și-apoi, afară de aceasta, omul acela era ceva de speriat; avea niște urechi clăpăuge  

și niște buzoaie groase și dăbălăzate.        5 puncte 

4. vântul, copacii, pietrele, vreascurile, lemnele           5x1punct=5 puncte 

5. De exemplu: Harap-Alb vede un om care tremură tare de frig. El crede că l-a întâlnit pe 

Gerilă.           2x2,5puncte=5 puncte 

                     

B. Limba română - 35 de puncte 

1. îngheață - 8l, 6s;   merge - 5l, 5s       2x2,5puncte=5 puncte 

2. promoroaca, dăbălăzate, vreascurile, tartorule, dihanie         5x1punct=5 puncte 

3. alun, fag, stejar, arțar, salcâm            5x1punct=5 puncte 

4. Mai merge el cât merge (...).   el - dumnealui      2x2,5puncte=5 puncte 

5. total:           5 puncte 

 gradul pozitiv: gros;                1x0,25punte=0,25puncte 

 gradul comparativ de superioritate: mai gros;                 2x0,5 puncte=1punct 

 gradul comparativ de inferioritate: mai puțin gros;      2x0,5 puncte=1 punct 

 gradul comparativ de egalitate: la fel de gros;           1x0,25 punte=0,25 puncte 

 gradul superlativ relativ de superioritate: cel mai gros;     2x0,5 puncte=1 punct 

 gradul superlativ relativ de inferioritate: cel mai puțin gros;     2x0,5 puncte=1 punct 

 gradul superlativ absolut: foarte gros.           2x0,25 puncte=0,50 puncte 
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6. De exemplu: Nu țipau pietrele din râu?      5 puncte 

7. De exemplu: un subiect simplu: el; un pronume personal, la pers a II-a: Tu; un predicat 

verbal: a stat; un articol nehotărât: niște; un atribut: clăpăuge.       5x1 punct=5 puncte 

C 

 16 puncte pentru conținut 

- relatarea unei întâmplări: cu respectarea succesiunii logice a faptelor – 6 puncte / fără  

respectarea succesiunii logice a faptelor – 3 puncte; 

-  precizarea elementelor contextului spațio-temporal   –         2x3 puncte=6 puncte 

-  adecvarea conținutului la cerință – 2 puncte; / conținut parțial adecvat – 1 punct  

- respectarea precizării privind numărul de cuvinte     2 puncte 

 

 14 puncte se acordă pentru redactare, astfel: 

- unitatea compoziției - 2 puncte; 

- coerența textului - 2 puncte; 

- registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 puncte; adecvarea 

parțială – 1 punct; 

- ortografia (0 erori: 3 puncte; 1 – 2 erori: 2 puncte; 3 – 4 erori: 1 punct; 5 sau mai multe 

erori: 0 p.) 3 puncte; 

- punctuația (0 erori: 3 puncte; 1 – 2 erori: 2 puncte; 3 – 4 erori: 1 punct; 5 sau mai multe 

erori: 0 p.) 3 puncte; 

- asezarea corectă a textului în pagină 1 punct; 

- lizibilitatea 1 punct. 
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