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A fost odată ca niciodată (…) 

A fost un împărat şi se numea împăratul Roşu. El era foarte mâhnit că-n zilele lui nişte zmei 

furaseră soarele şi luna de pe cer. 

Trămise deci oameni prin toate ţările şi răvaşe prin oraşe, ca să dea de ştire tutulor că 

oricine se va găsi să scoaţă soarele şi luna de la zmei, acela va lua pe fiie-sa de nevastă şi jumătate 

din împărăţia lui, iară cine va umbla şi nu va izbândi nimic, acela să ştie că va fi pedepsit tăindu-i-

se capul. 

Mulţi voinici se potricăliseră semeţindu-se cu uşurinţă că va scoate la capăt o asemenea 

însărcinare; şi când la treabă, hâţ în sus, hâţ în jos, da din colţ în colţ şi nu ştia de unde să înceapă 

şi unde s-o sfârşească, vezi nu toate muştele fac miere. (Greuceanu) 

 

NIVELUL FONETIC 

1. Câte litere şi câte sunete sunt în cuvintele: niciodată, acela, voinici, înceapă? 

2. Identificaţi vocalele şi semivocalele din cuvintele: oameni, zmei, asemenea, miere. 

3. Extrageţi din text primele patru cuvinte care conţin diftongi. 

4. Identificaţi în text patru cuvinte care conţin hiat. 

5. Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte: niciodată şi mâhnit. Ce reguli aţi aplicat? 

6. Explicaţi prima cratimă din textul dat. 

7. Precizaţi trei consecinţe fonetice ale folosirii cratimei în structura s-o sfârşească. 

8. Alcătuiţi un enunţ cu omograful unui cuvânt din text. 

9. Alcătuiţi un enunţ cu omofonul unui cuvânt din text. 

10. Stabiliţi locul accentului în cuvintele următoare: împărat, zilele, furaseră, soarele. 

 

NIVELUL LEXICAL 

1. Explicaţi cum s-au format următoarele cuvinte: odată şi furaseră. 

2. Daţi exemple de unităţi frazeologice care să conţină cuvântul cap şi explicaţi sensul lor. 

3. Identificaţi în text un cuvânt omonim şi precizaţi sensurile lui. 

4. Extrageţi arhaismele din text. Precizaţi forma lor literară. 

5. Găsiţi sinonimele contextuale pentru următoarele cuvinte din textul dat: mâhnit, răvaşe, nevastă, 

însărcinare. 



6. Alcătuiţi un enunţ cu paronimul unui cuvânt din text. 

7. Alcătuiţi două enunţuri în care verbul a (se) găsi să fie folosit cu alte două sensuri, diferite de cel 

din text. Precizaţi de fiecare dată sensul. 

8. Identificaţi în text un cuvânt obţinut prin conversiune. 

9. Scrieţi antonimele cuvintelor următoare: nimic, mâhnit, uşurinţă, va fi pedepsit. 

10. Identificaţi în text o pereche de antonime. 

 

NIVELUL MORFOLOGIC 

1. Câte articole sunt în propoziţia nişte zmei furaseră soarele şi luna de pe cer? 

2. Menţionaţi părţile de vorbire din enunţul: iară cine va umbla şi nu va izbândi nimic. 

3. Alcătuiţi enunţuri în care cuvintele un (împărat), unde, toate şi iară să aibă altă valoare 

morfologică decât în text. 

4. Stabiliţi ce valoare (valori) morfologică(e) are şi în text şi alcătuiţi enunţuri în care să aibă alte 

două valori morfologice. 

5. Identificaţi valorile morfologice ale verbului  a fi din text. 

6. Selectaţi un verb din text şi alcătuiţi enunţuri în care acesta să fie la toate diatezele. 

7. Transcrieţi din text un pronume reflexiv, un verb auxiliar, un adverb relativ, o interjecţie şi o 

locuţiune verbală. 

8. Identificaţi în text patru cuvinte aflate în cazuri diferite. 

9. Transcrieţi în text un substantiv defectiv de numărul plural. 

10. Stabiliţi gradul de comparaţie al adjectivului mâhnit din textul dat, apoi treceţi-l la comparativ 

de superioritate. 

 

NIVELUL SINTACTIC 

a) Sintaxa propoziţiei 

1. Transcrieţi predicatele din primele trei alineate, indicând felul lor. 

2. Analizaţi sintactico-morfologic următoarele construcţii: era foarte mâhnit, să dea de ştire, va fi 

pedepsit. 

3. Ce funcţii sintactice au cuvintele: lui, oricine, hâţ, unde? 

4. Analizaţi sintactico-morfologic cuvintele din structura tăindu-i-se. 

5. Transcrieţi din text patru cuvinte fără funcţii sintactice. 

 

b) Sintaxa frazei 

1. Precizaţi felul propoziţiilor din cel de-al treilea alineat. 



2. Analizaţi propoziţiile subordonate din text, având în vedere următoarele criterii: scopul 

comunicării, structura, aspectul predicatului, sensul, relaţiile cu celelalte propoziţii din enunţ. 

3. Contrageţi propoziţiile subiective în părţile de propoziţie corespunzătoare. 

4. Transcrieţi din text o propoziţie completivă directă şi realizaţi apoi contragerea ei într-o parte de 

propoziţie corespunzătoare. 

5. Alcătuiţi un enunţ în care locuţiunea verbală să dea de ştire să fie regentă pentru o propoziţie 

subiectivă. 

 

NIVELUL IDEATIC 

1. Argumentaţi în 10-15 rânduri faptul că fragmentul aparţine speciei literare a basmului. 

2. Precizaţi rolul formulei introductive. 

3. Stabiliţi rolul stilistic al arhaismelor în fragmentul dat. 

4. Transcrieţi un proverb din textul dat şi explicaţi-l în 2-3 enunţuri. 

5. Ce constataţi la nivelul figurilor de stil? Motivaţi.  

6. Adăugaţi epitete adjectivale pe lângă următoarele substantive din textul de mai sus: împărat, 

zmei, luna, miere. 

7. Unul dintre elementele caracteristice basmului este motivul lipsei. Identificaţi-l în textul dat, 

rescriind secvenţa ilustrativă. 

8.  Rescrieţi secvenţa care cuprinde o pedeapsă. 

9.Imaginaţi alte două posibile pedepse, mai puţin radicale (ţinând cont de faptul că textul este un 

basm).  

10. Imaginaţi o continuare şi o încheiere a basmului (alta decât cea studiată la clasă). 

 


