
  Se dă textul: 

       ,,Văzând eroul nostru că leul se repede a ridicat măciuca și l-a lovit în creștet. Puterea lui Heracle  

era-nspăimântătoare. De-ar fi găsit o casă, cumva atât de tare, casa s-ar fi sfărâmat  în mii de bucăți. […] Fără să stea pe 

gânduri, voinicul s-a saltat spre gâtul leului, să-l prindă, să dea lupta. Numai ea de astă dată leul s-a-nfricoșat. Urlând  

s-a întors pe labe, mai că s-a răsturnat, fugind spre peșteră și s-a ascuns acolo.” 

 (după Legendele Olimpului de Alexandru Mitru) 

Se cere: 

1. Indică câte un cuvânt ca sens alternator/ apropiat pentru: 

sfărâmat=……………………………… 

înfricoșat=……………………………... 

2. Indică câte un cuvânt cu sens opus pentru fiecare din cuvintele: 

înspăimântătoare≠……………………. 

voinicul≠……………………………… 

3.Alege două cuvinte care ar putea avea și alte înțelesuri și construiește enunțuri din care să reiasă sensurile         

propuse de tine. 

4. Caută în text două cuvinte care în alte enunțuri s-ar putea scrie diferit. Demonstrează. 

             5.Scrie din text:  două verbe diferite  

  două substantive diferite  

                                         două pronume diferite 

                                         două adjective diferite  

                                         un numeral 

                                         altă parte de vorbire 

 

6. Construiește un enunț în care să ai un adjectiv scris cu 3i, un substantiv scris cu 2i și un verb scris cu 2i. 

 

7. Construiește enunțuri în care să apară formele: 

                     ii/ i-i                      ți-i/ ții                n-aș/ naș                 s-ar/ sar                o dată/ odată 

                    mii/ mi-i               vi-i/ vii                ne-a/ nea                 să-i/ săi                de vreme/ devreme 

 

               8. Subliniază subiectele din enunțurile: 

                        Vă caută niște buni și fideli prieteni. 

                        Îmi trebuie zece lei. 

                        S-au căutat școlari cu note bune. 

                        În curtea casei s-au petrecut toate întâmplările. 

                        Ieri acasă s-ar fi așezat în dulap hainele. 

                        Ultima săgeată a rănit leul. 

                        A fost citită de Ionel poezia. 

                        O piele vrăjită a înfricoșat lumea. 

              

9. Demonstrează că o poate avea două valori morfologice diferite (poate fi părți de vorbire diferite) 

10. Corectează greșelile de ortografie din text introduse intenționat.  

,,Cântecul ce-a des ți-l cânt 

Când te-adorm în fapt de sară, 

Puiu-le, e-un cântec sfânt, 

Vechi și simplu, de l-a țară. 

Mama, m-il cântă și ia, 

Și la viersul lui ce-l dulce 

Puiu-l ei se potolea                                    (după St.O. Iosif, Cântec sfânt) 

Și-o lă-s-a frumos săl culce.”                                                                      

                                                Subiect propus pentru pregătire clasa a IV-a – profesor Claudia Bilașco  


