
Colegiul Național “Vasile Lucaciu” Baia Mare 

Limba română 

 

Test de antrenament nr. 1 

clasa a V – a  

 

 

Se dă fragmentul: 

 

În inima pădurilor bătrâne, 

spun basmele c-ar fi un mândru lac, 

de nuferi plin și locuit de zâne, 

cu ape care totdeauna tac. 

 

Pe țârmuri, iarba-i scurtă, mătăsoasă; 

poteci, nici urme într-acolo nu-s; 

se strânge-n jur pădurea tot mai deasă 

și blând lumina picură de sus. 

 

E-așa de clară apa, că pe-alocuri 

se vede bine fundul presărat 

cu pietre verzi și umede, cu smocuri 

de alge și de mușchi catifelat. 

 

În neclintitul luciu tremur vii 

toți brazii de pe țărmuri, bolta goală; 

că, de privești o vreme, nu mai știi 

de-ntr-adevăr privirile te-nșală. 

 

Din când în când vin ciute, căprioare 

de-albastrul adâncimilor atrase; 

cu botul ars de sete și fugare, 

înaintează-n salturi grațioase. 

“Lacul” de Magda Isanos 

 

Se cere: 
1. Notează, din poezia “Lacul” de Magda Isanos, numele a două specii de plante din mediul 

acvatic și două cuvinte din lumea basmelor. 

 

mediul acvatic:____________________________________________ 

basme:___________________________________________________ 

1 punct 

 



2. Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru: 

 

bătrâne = _____________________ 

locuit = ______________________ 

clară = ______________________ 

țărmuri = ____________________ 

1 punct 

 

3. Indică pentru fiecare cuvânt de ma jos un altul cu sens opus/contrar.  

zâne ≠ _____________________ 

deasă ≠  ______________________ 

lumina ≠ ______________________ 

clară ≠ ________________________ 

1 punct 

 

4. Găsește în fragment patru cuvinte sau grupuri care în enunțurile tale s-ar putea scrie 

diferit, deși s-ar auzi la fel. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

1 punct 

 

5. Alege patru cuvinte care în propozițiile concepute de tine au alt sens. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

1 punct 

 

6. Rescrie, precizându-le felul, patru părți de vorbire diferite. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

1 punct 



7. Rescrie fiecare enunț de mai jos în așa fel încât al doilea substantiv să devină subiect.  

 

Mândrul lac e locuit de zâne. 

_____________________________________________________________ 

Ciutele sunt atrase de adâncimile pădurii. 

_____________________________________________________________ 

Basmele vechi ne transmit despre zâne. 

_____________________________________________________________ 

Căprioarele au botul ars de sete. 

_____________________________________________________________ 

1 punct 

 

8. Selectează din text un verb care s-a transformat în adjectiv fiind pus pe lângă un 

substantiv. 

____________________________________________________________ 

1 punct 

 

9. Explică prin cuvintele tale în 4-5 rânduri ce înțelegi din strofa a patra. 

1 punct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 


