
TEST SUMATIV –clasa a V-a - TEXTUL EPIC 

POPA DORINA, Liceul Teologic Baptist „Emanuel”, Oradea 

 

Citeşte  cu atenţie  textul, apoi răspunde cerinţelor: 

 

     „Fusese pe acolo un şipot bogat în apă, şi-acum nu mai izvora decât câte-o picătură pe 

care Dumnezeu o păstra, în fiecare noapte, privighetoarei. Lucea picătura aceea ca un ban 

de aur, căci, ca să o găsească privighetoarea, Atotputernicul răsfrângea într-însa o stea.  

     A stat bufniţa, s-a gândit, dar de ce străluceşte picătura aceea nu şi-a dat bine seama, şi-a 

închipuit că uitase ziua un pic din lumina ei. Cum era tare însetată însă, sorbi apa, şi-n locul 

ei rămase pământul întunecat, căci steaua nu mai avea unde să se oglindească. Şi mare-i fu 

mirarea bufniţei când nu mai zări lumina.”                            

                                                                                         (Emil Gârleanu, Pasere de noapte)    

    Şipot, șipote = izvor a cărui apă țâșnește cu putere  

 

I. Citind textul ai călătorit prin locuri imaginare, ca un explorator neînfricat, observând cu 

grijă totul. Acum ai ajuns în „Marele sfat al păsărilor” care te-au prevenit că dacă le răspunzi 

la întrebări, scapi nemâncat de ele, ba te vor şi răsplăti! Formulează răspunsuri scurte la 

întrebările lor: 

      1.Ce păsări sunt pomenite în text? 

      2.Când se petrece întâmplarea? 

      3.Unde are loc întâmplarea? 

      4.De ce se miră bufniţa? 

 

II.Păsările mai au două nelămuriri, încercuieşte varianta corectă: 

     5. Ce i-a dăruit Dumnezeu privighetoarei:  a.un ban de aur   b.o picătură   c.o stea 

     6. De ce face Atotputernicul Dumnezeu un astfel de dar:   

                 a.fiindcă a secat şipotul     b.ca să o îmbogăţească pe privighetoare 

 

III.Păsările s-au sfătuit, pe baza informaţiilor tale, iar acum au nevoie de ajutorul tău: 

     7. Identifică în text               a.o personificare     b.o comparaţie. 

     8.Continuă textul cu două complicaţii posibile ale acţiunii, fiecare cam de 3 rânduri: 

                a. o complicaţie care dezvăluie curajul bufniţei 

                b. o complicaţie care arată bunătatea ei. 

     9.Construieşte, în aproximativ 2 rânduri un final posibil al întâmplării. 
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I. ..........................................................................................................................................1p 

4x0,25p = 1p – pentru formulări în enunţuri/ 4x 0,10= 0,40p pt răspunsuri neintegrate în 

enunţ sau pentru nenunţuri incorecte gramatical. 

   1.În text sunt pomenite privighetoarea şi bufniţa. 

   2.Întâmplarea se petrece noaptea / pe timp de secetă. 

   3.Întâmplarea are loc lângă un şipot / izvor/ în pădure. 

   4.Bufniţa se miră deoarece nu mai vede lumina. 

II.  ........................................................................................................................... 2x0,5 = 1p 

      5.b;  6.a       

III. 7 .......................................................................................................................  2x1p = 2p 

personificare: bufniţa s-a gândit/ nu şi-a dat seama/ şi-a închipuit;   steaua nu mai avea unde 

să se oglindească;  uitase ziua un pic din lumina ei;  Şi mare-i fu mirarea bufniţei 

comparaţie:   Lucea picătura aceea ca un ban de aur 

      8  ....................................................................................................................... 2x2p = 4p 

– câte un punct pentru fiecare complicaţie, câte 0,5 puncte pentru reflectarea trăsăturii 

menţionate, câte 0,5 puncte pentru corectitudinea exprimării 

      9 ......................................................................................................................................1p  

- final posibil:   1punct:  0,5p, corectitudinea exprimării 0,5p 

 

         Din oficiu.................................................................................................................... 1p 

 

 

  

 

 

 

 

 


