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Citește cu atenție  următorul text: 

 

,,A doua zi dimineața s-au adunat norii și a început să plouă. Am tăiat tufe și crengi din pin 

și ne-am făcut adăposturi. Seara, după ce s-a oprit ploaia, am mers în cealaltă parte a terasei, de 

unde soldații nu puteau vedea focurile pe care le aprinseserăm, și am pregătit cina. Deși pericolul 

de a fi atacați de soldați era mic, tata a pus străji să apere cărarea.”  

(Scott O’ Dell, Descântec pentru lună) 

 

I. Răspunde, pe baza fragmentului de mai sus, fiecăruia din următoarele cerințe: 

 

1. Transcrie substantivele din prima propoziție a textului dat.                                      (5p) 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

2. Transcrie substantivele articulate hotărât din ultima propoziție a textului dat.         (5p) 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

3. Transcrie substantivele nearticulate din textul dat.                                                   (5p) 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

4. Transcrie toate prepozițiile din text, punând între paranteze substantivele pe care le 

precedă.                                                                                                                     (5p) 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

II. Încercuiește litera corespunzătoare fiecărui răspuns corect: 

 

1. Substativul norii din text, îndeplinește funcția sintactică de:                                  (5p) 

a) atribut;                                              b) subiect. 

2. Substantivul pin, precedat de prepoziția din, determină:                                         (5p) 



a)  substantivele tufe și crengi;            b) verbul am tăiat. 

3. Forma corectă a substantivului soldat, la numărul plural, articulat hotărât este:    (5p) 

a) soldați;                                               b) soldații. 

4. Forma corectă a substantivului strajă la numărul plural, articulat cu articol nehotărât 

este:                                                                                                                         (5p) 

a) străjile;                                            b) niște străji. 

5. Substantivul terasei, precedat de articolul genitival a, îndeplinește funcția sintactică 

de:                                                                                                                           (5p) 

a) subiect;                                           b) atribut. 

 

III. Precizează forma corectă de plural a următoarelor substantive din text: ( 5x3p=15p) 

- nor 

-ploaie 

-foc 

-cină 

-adăpost                

 

IV. Identifică substantivele din enunțul subliniat în text și analizează-le precizând felul, 

genul, numărul și articolele/prepozițiile aferente fiecărui substantiv identificat. 

                                                                                                                        (30p)     

 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................      

 

Timp pentru rezolvarea cerințelor: 50 de minute. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total: 100 de puncte.                                                                                     


