
    

COLEGIUL NAŢIONAL     

  „VASILE  LUCACIU”      

          BAIA MARE     

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

               Baia Mare, str. Culturii, nr. 2, cod poştal 430282 

               Telefon şi fax: 0262211943,  mobil secretariat: 0730123630 

               Cod fiscal 3825932, e-mail: lucaciu@lucaciu.multinet.ro 

 

 

Test de antrenament nr. 5 

Clasa a V-a 

 
 

Barem de notare 

1. Sinonime: blajini = blânzi, buni, pașnici 

         zâmbea = surâdea 

         să spunem = să zicem, să rostim 

         liniștit = calm, domol 

Exemple: Ochii săi blânzi mă priveau. 

     Ea surâdea la apariția fiecărui prieten. 

     Voiam să zicem toate poeziile învățate. 

     Glasul său calm îmi transmitea o siguranță totală. 

 

2. Antonime: lungi - scurți 

          înălța - cobora 

          caldă - rece 

          blând - dur, aspru 

Exemple: Avea niște pantaloni scurți, albaștri. 

     Brațul său cobora brusc. 

     Privirea lui rece m-a impresionat. 

     M-a privit aspru, fără compasiune. 

 

3. Poeziile sunt emoționante. (subiect) 

Am ascultat toate poeziile lui Eminescu. Cartea cu poeziile patriotice e pe birou. (altă parte de 

propoziție) 

 

4. tunsă = adjectiv 

   vorbea = verb 

   glasurile = substantiv comun 

   ne = pronume personal 

 

5. pronume personale: ne, îl, lui 

Exemple: Ne salută colegul de clasă. Îl salutăm și noi. 

    Părerea lui contează mult pentru  mine. 

 

6. a). poeziile 

    b). răspundeau 

    c). lungi 
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    d). diapazonul 

    e). Creangă 

 

7. Se făcea o tăcere. 

 

8. Copiii sunt foarte atenți și îl urmăresc pe dascălul lor. 

 

9. a). Autorul este Mihail Sadoveanu. 

    b). Opera literară se intitulează „Domnu Trandafir”. 

    c). Printre materiile studiate de copii se numără muzica ori literatura. 

    d). Zâmbetul învățătorului dezvăluia niște dinți lungi și o strungă mare, la mijloc.  

 

10. Elevii poartă în suflet, în general, icoana iubită a dascălului lor preferat. Naratorul își amintește cu 

mult drag de privirea blajină a celui care l-a învățat, dar și de felul unic în care învățătorul recita poeziile 

patriotice, fiind pentru copii un exemplu de urmat.  

  

 


