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Notă.  Toate subiectele sunt obligatorii. 

          Timp de lucru:  2 ore 

           Se acordă 10 puncte din oficiu.     

Partea I- 80 de puncte 

Citeşte cu atenţie textul următor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        (Aurora Luchian – „Iarna printre animale”)  

A.  La exerciţiile 1-8  încercuieşte răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. 

Fiecare subiect este notat cu 5 puncte. 

1. Textul este scris sub formă de: 

a) poveste                    b) dialog                     c)  poezie                             d) bilet 

2. Autorul textului de mai sus este: 

a) Ștefan Luchian        b) Aurora Luchian          c)  George Coșbuc         d) Ana Blandiana 

3. În poezie se vorbește despre anotimpul:  

a) primăvara                b) vara                        c) toamna                            d) iarna 

 

Numele şi prenumele: 
__________________ 

____________________ 
 

Şcoala:________________ 
________________________ 

Învăţător/ profesor : 
 

______________________ 

Alergați ca de copoi,  

Iepurașii zgribuliți,  

Țâșnesc iute din zăvoi,  

Părând că sunt rătăciți.  

 

S-ar ascunde, unde oare?  

Stratu-i rece și-nghețat!  

Ar roade din scoarța tare,  

Dar de frig au renunțat.[...] 

Rafinată, iarna cerne,                             

Mii de stele sclipitoare,  

Moș Martin cu nasu-n perne,  

Doarme fără de păsare!  

 

Doi corbi amorțiți de frig,  

Pe o creangă subțirică,  

Unu-n altul se împing,  

Pentru-o slabă căldurică.  



 
 

 

4. Din această poezie aflăm ce se întâmplă iarna cu: 

a) plantele                 b) animalele                c) oamenii                             d) copiii 

5. Este numit ,,Moș Martin”: 

a) lupul                        b) câinele                     c) vulpea                                 d) ursul  

6. Corbii tremură de frig pe o: 

a) creangă groasă      b) stâncă mare            c) creangă subțirică                d) creangă 

înghețată  

7. Cuvântul ,,zăvoi” are același înțeles cu: 

  a) pădurice             b) iarbă                        c) zăpadă                                 d) viteză 

8. În text, cuvântul ,,roade”  are sensul de: 

 a) fructe       b) mânca          c) bate          d) rade 

B. Scrie informaţia cerută, pe spaţiile punctate. Fiecare subiect este notat cu 5 puncte. 

 

1. Transcrie cuvintele subliniate în text și desparte-le în silabe pe spațiile de mai jos: 

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

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

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

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

2.Caută în poezie și scrie pe spațiul punctat cuvintele care exprimă însușiri pentru: 

stele.........................          corbi...........................                 căldurică............................ 

iepurașii........................            scoarța....................... 

 

3. Cuvântul iute din text, are ca sens opus cuvântul.................................................  

 

4. Completează, după model: 

stele: CCVCV                            pasăre:.....................                  corbi:................... 

copoi:....................                sunt:....................                        renunțat:....................... 

 

5. Transcrie versul care conţine o propoziţie interogativă. 

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

 

6. Scrie cuvintele care au fost alintate, după model: 

ursuleț - urs                    căldurică - ............................       iepurașii - ...........................   

    

7. Eu spun multe, tu spui una(Completează spațiul punctat) : 

animale - ....................................           stele - ............................         corbi - ................... 

perne - ......................................            iepurașii - ........................ 



 
 

 

8. Alcătuiește o propoziție în care cuvântul dar să aibă alt sens decât cel din poezie. 

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

 

     Partea a II-a: 10 puncte 

În textul de mai jos s-au strecurat câteva cuvinte scrise greșit. Pe spațiul 

punctat scrie textul din nou, corectând greșelile descoperite. 

 

A venit anotinpul îngețat. Copii se bucură întotdeauna de darurile iernii: 

sărbători, oameni de zăpadă, săniuși. Duar animalele pădurii suferă, pentru că își 

găsesc din ce în ce mai greu hrana. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

SUCCES! 

 

 

 

 

 

 


