
 

TESTUL 8 

 Se dă textul: 

 “... Grădina zoologică e un fel de magazin de jucării, unde tigrii, girafele şi leoparzii sunt vii. Rogi 

lupul să te ia puţin în cârcă şi când colo te mănîncă. Hei, ca pe Scufiţa Roşie te-ar mânca, cuşca dacă      

l-ar lăsa. Dar, vedeţi, aceste cuşti de fier, sau colivii, sunt ca nişte bunicuţe ale lor : au grijă să nu 

facă prostii. Copii! lăsaţi un pic gălăgia. Faceţi acum cunoştinţă cu zoologia. Iată aici reprezentanţii 

mândrei faune, care ştiu să urle, să ragă, să zbiere şi să schiaune. […] Elefantul care vă priveşte 

ursuz e întrebuinţat în loc de troleibuz. Încaleci pe el dimineaţa şi pleci la şcoală, mergând o mie de 

staţii prin pădurea ecuatorială.” 

                                                                                            (Marin  Sorescu, Unde fugim de-acasă?) 

 Cerinţe: 

A.  Înţelegerea textului                  

1. Cui se adresează fragmentul de mai sus?  

2. Numeşte locul care este prezentat în fragmentul de mai sus.  

3. Ce moduri de expunere sunt utilizate în fragmentul dat? 

4. Identifică două figuri de stil în textul de mai sus. Numește-le! 

5. Prin ce este acest text diferit de alte texte în proză? 

   

B.  Limba română 

6. Identifică în fragmentul de text de mai sus:        

 o interjecţie  

 un substantiv în cazul vocativ  

 o prepoziţie  

 un adverb  

 un adjectiv  

 un numeral         

7. Identifică în text trei articole diferite. Precizează felul lor.                     

8. Construieşte o propoziţie cu un pronume personal în cazul dativ. Precizează ce funcţie sintactică are.              

9. Identifică părţile de propoziţie din enunţul:  

Grădina zoologică e un magazin de jucării, unde tigrii, girafele şi leoparzii sunt vii.                                 

10. Construieşte o propozitie în care subiectul să fie exprimat prin substantiv propriu, predicatul să fie 

exprimat prin verb la modul condițional-optativ, iar atributul să fie exprimat prin adjectiv propriu-zis.                                                                

 

 

      C:  Pornind de la enunţul: “Elefantul care vă priveşte ursuz e întrebuinţat în loc de troleibuz. 

Încaleci pe el dimineaţa şi pleci la şcoală, mergând o mie de staţii prin pădurea ecuatorială.” 

construieşte o poveste în care personajul principal să fie un elefant.  (15-20 de rânduri) 


