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Citește cu atenție textul, pentru a putea rezolva cerințele de mai jos: 

Ea își înfigea furca cu caierul de in în brâu și începea să tragă și să răsucească un fir 

lung și subțire. (...)Fusul îmi sfârâia pe la urechi. Mă uitam la cer printre frunzele dudului. De 

sus mi se părea că se scutură o ploaie albastră. (...)                                                                                       

Glasul ei dulce mă legăna; genele mi se prindeau și adormeam; uneori tresăream ș-o 

întrebam câte ceva; ea începea să spună și eu visam înainte. 

- A fost odată un împărat mare, mare... 

- Cât de mare? 

- Mare de tot. Și-și iubea împărăteasa ca pe ochii din cap. Dar copii nu avea. Și îi părea rău, 

îi părea rău că nu avea copii... 

- Bunico, e rău să nu ai copii? 

- Firește că e rău. Casa omului fără copii e o casă pustie. 

- Bunico, dar eu n-am copii și nu-mi pare rău. 

Ea lăsa fusul, râdea, îmi desfăcea părul cârlionțat în două și mă săruta în creștetul 

capului. 

( Barbu Șt. Delavrancea- Bunica) 

A. 1. Notează cu A (adevărat) sau F (fals):  

a) Textul dat este un text nonliterar.   

b) Bunica este un personaj în fragmentul dat. 

c) Apare dialogul, ca mod de expunere. 

d) Este prezent eul liric.    

2. Transcrie un indice de timp și unul de spațiu.                                                                              

3. Identifică o imagine artistică .                                                                                          

4. Explică, în  30-50 de cuvinte, semnificația secvenței Glasul ei dulce mă legăna.                                                                                                                            

5. Precizează rolul virgulei, în secvența: - Bunico, dar eu n-am copii și nu-mi pare rău. 

6. Transcrie, din text, un adjectiv propriu-zis și un adverb .                           

7. Precizează persoana, numărul și cazul pronumelor subliniate.     



8. Notează funcția sintactică a cuvintelor marcate .                            

B.    Redactează un text narativ, de 100-150 de cuvinte, în care să povestești o întâmplare 

amuzantă, reală sau inventată de tine, petrecută la bunici. 

Vei avea în vedere: 

- să respecți tema și structura textului narativ; 

- să integrezi o secvență descriptivă; 

- să te exprimi clar, corect și adecvat; 

- să scrii lizibil și să așezi adecvat textul în pagină. 

 


