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Se dă textul: 

 

“A fost odată o vulpe şi un cocor. Tot întâlnindu-se ei prin pădure, s-au împrietenit. 

Într-o bună zi, vulpea l-a chemat pe cocor la ea în vizită. 

- Vino, cumetre, vino, drăguţule! O să te ospătez pe cinste! 

Şi s-a dus cocorul la ospăţul făgăduit. Vulpea a pregătit caşă1 cu lapte şi a turnat-o 

pe un taler întins. A pus-o pe masă, zicând: 

- Ospătează-te, cumetre, ia şi mănâncă, drăguţule! 

Cocorul a ciugulit o dată, a ciugulit de două ori cu ciocul din taler, dar degeaba – nu 

s-a ales cu nimic! 

În vremea asta, vulpea a început să lingă caşa din taler, a lins până a mâncat-o pe 

toată. 

Când a sfârşit de mâncat, a zis: 

- Rogu-te, nu te supăra, cumetre! Alte bucate nu am a-ţi pune pe masă. 

- Mulţumescu-ţi şi pentru atât, cumătră, i-a răspuns cocorul. Te poftesc să fii 

oaspetele meu. 

- O să vin, cumetre, o să vin, drăguţule. 

Zicând acestea, şi-au luat rămas bun.” 

(“Vulpea şi cocorul”- poveste din Ucraina) 

 

1. Explică utilizarea cratimei s-a. 

2. Identifică în text două cuvinte cu o silabă. 

3. Găseşte câte un sinonim pentru cuvintele: făgăduit, taler, degeaba şi a sfârşit.  

4. Explică rolul semnului exclamării în prima replică (linie de dialog). 

5. Alcătuieşte câte un enunţ în care să foloseşti cuvintele odată şi o dată. 

6. Transcrie un pronume şi un adjectiv. 

7. Analizează, sintactic şi morfologic, cuvintele: ei, caşă, (cu) lapte şi a lins.   

 
1 caşă, s.f.  – mâncare din arpacaş sau din mei cu multă grăsime  
 



8. Transcrie un PV. 

9. Notează  ideile principale ale fragmentului.  

10. Alcătuieşte o compunere în care să povesteşti, în 10-15 rânduri, fragmentul de 

mai sus (pornind de la ideile principale). 

11. Folosind descrierea, naraţiunea şi dialogul continuă fragmentul cu 15-20 de 

rânduri. 

 


