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    Citește cu atenție textul de mai jos și rezolvă cerințele: 

 

  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) 

 

1. Rescrie, din text, trei substantive însoțite de prepoziții și două substantive articulate.  5 p. 

2. Precizează funcțiile sintactice ale cuvintelor subliniate în text.                                     10 p. 

3.Extrage din textul dat două substantive articulate nehotarât și trei substantive articulate hotarât.Subliniază 

articolul.                                                                                                15 p. 

4. Alcătuiește câte două enunțuri în care verbele a fi, a vrea și a avea să fie , pe rând, predicative și auxiliare.                                                                                                                          

15 p. 

5.Analizează morfologic/ca parte de vorbire și sintactic/ ca parte de propoziție, verbele subliniate. 

                                                                                                                                          15 p.      

5. Folosește următoarele ortograme în contexte diferite: odată, o dată, va, v-a, sa, s-a. 15 p. 

6. Scrie în dreptul fiecărui enunț, varianta corectă: A (adevărat) sau F (fals).                 15 p. 

a. Indicativul, imperativul, participiul, sunt moduri personale. 

b.Verbele la moduri nepersonale nu pot fi predicate verbale. 

c. Infinitivul, gerunziul, participiul și supinul, sunt moduri nepersonale. 

d. Formele crează, agrează sunt forme corecte pentru persoană a III-a, pl., indicativ prezent. 



e. Formele articulate hotarât, la plural, ale următoarelor substantive: cafegiii , scorpiile, bucuriile sunt greșite.                                                                                         

                                                                                                                                     OFICIU: 10 p.  

                                                                                                                                     TOTAL: 100 p.                                                                                         

.            


