
TEST DE EVALUARE 

TEXTUL NARATIV LITERAR ÎN VERSURI 

                CLASA A VI – A 

DORINA PAICU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIANA STAMPEI, SUCEAVA                                                                        

 

 

      Notă! Toate subiectele sunt obligatorii! Vei primi 10 puncte din oficiu! 

 

              Citește, cu atenție, textul următor: 

 

Poftit odată la un praznic, 

Un Lup lihnit, mâncău năpraznic, 

S-a lăcomit atât, încât 

I s-a înfipt adânc în gât, 

Un ciot de os cam ţăpligos. 

Dar spre norocul Dobitocului, 

S-a nimerit prin partea locului 

O Barză care i l-a scos. 

Barza, gata, 

 

Cere plata. 

– „Îţi mai arde şi de şagă? 

Scapi din gura mea întreagă 

Şi mai vrei, acum, pitaci? 

Zău, cumătră, ştii că-mi placi? 

Şterge-o, rogu-te, degrabă! 

Şi să nu-mi mai cazi în labă!” 

                   

(Jean de la Fontaine, Lupul și barza) 

 

țăpligos= ascuțit 

pitaci= monedă de argint 

 

A.  Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele următoare: 

1.  Scrie trei enunțuri în care să demonstrezi că a cădea este un cuvânt polisemantic.               

6 puncte 

2.  Transcrie fonetic şi precizează numărul de sunete: ciot, cere, placi.                                      

6 puncte 

3.  Demonstrează, în enunţuri, omonimia a două cuvinte din text.                       

6 puncte 

4.  Precizează câte un sinonim pentru următoarele cuvinte: poftit, praznic, degrabă.                 

6 puncte 



5.  Numeşte grupurile de sunete care apar în cuvintele: mâncău, ciot, întreagă.                         

6 puncte                                                                                                                            

6.  Indică modul şi timpul verbelor: s-a lăcomit, șterge-o, să nu cazi.                                                          

6 puncte 

7.  Trece verbul a scăpa la modul conjunctiv şi la modul condiţional-optativ, la toate 

timpurile specifice.                                                                                       

6 puncte                                                                                                                                                                        

8.  Selectează două personificări din text.                                                    

6 puncte                                                                                     

9.  Menţionează rolul folosirii cratimei în structura: I s-a înfipt adânc în gât.                                                                                                                                      

6 puncte  

10. Explică, în maximum 5 rânduri, semnificația ultimelor șase versuri din textul citat.           

                                                                                                                      6 puncte 

 

B. 

    Redactează o compunere, de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi că textul 

citat este un text narativ în versuri.                                                            30 de puncte                                                                                                   

    În compunerea ta, trebuie: 

- să precizezi două trăsături ale textului narativ literar în versuri, prezente în textul dat; 

- să ilustrezi cele două trăsături cu exemple din text; 

- să ai structura adecvată tipului de text și cerinței formulate; 

- să te înscrii în limitele de spațiu indicate. 

                    

 

 


