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Test de antrenament nr.2 

clasa a V-a 

 

 

Se dă textul: 

„Ne aflam acum pe înălțimile cele din urmă ale Hălăucei. În depărtare, răsăritul imens ardea în 

valurile de foc ale zorilor, iar soarele, ca o colosală sprânceană de aur curat, se ridica de după 

linia neagră și ondulată a munților vaporoși. Umbrele se grămădeau în apusul încă în amurg și 

grăbite se aruncau în haosul altor lumi. Din văi, negurile adormite începeau să se înalțe, trezite 

de întâile raze ale dimineții; ici-colea, din adâncuri, coloanele sure de fum se îndreptau spre 

ceruri, topindu-și creștetele lor în văzduhul luminos și limpede. La dreapta, văile pline de 

lumină ale Ozanei, la stânga văile neguroase ale Sabasei, Borcei și Bistriței se deschideau 

adânci și prăpăstioase sub picioarele noastre.” 

                                                       Calistrat Hogaș, Pe drumuri de munte 

Se cere: 

1. Rescrie din text două cuvinte care, accentuate diferit, își schimbă sensul, realizând cu 

ajutorul acestora două enunțuri potrivite.   

a. _____________; ______________________________________________________ 

b. _____________; ______________________________________________________ 

1 punct 

2. Notează un cuvânt cu sens asemănător pentru:  

înălțimile       ________________ 

grăbite           ________________ 

imens             ________________ 

ne aflam         ________________ 

1 punct 

3. Scrie câte un cuvânt cu sens opus pentru:  

să se înalțe       _________________ 

în depărtare    _________________ 

luminos            _________________ 

întâile              _________________ 

1 punct 
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4. Desparte în silabe cuvintele:  

dimineții          ______________________ 

           haosul                ______________________ 

văile                   ______________________ 

prăpăstioase     _______________________ 

1 punct 

 

5. Selectează din text două substantive sau adjective care își păstrează forma, se pronunță 

identic, dar pot avea sens diferit, alcătuind două enunțuri potrivite pentru reliefarea 

acestuia. 

a. __________ ; ______________________________________________________ 

b. __________ ; ______________________________________________________ 

1 punct 

 

6. Rescrie cinci părți de vorbire diferite, precizând felul acestora. 

a. ________________________; ___________________________ 

b. ________________________; ___________________________ 

c. ________________________; ___________________________ 

d. ________________________; ___________________________ 

e. ________________________; ___________________________ 

1 punct 

 

7. Transformă substantivele (de) fum și (de) lumină, din structurile: „coloanele sure de fum 

se îndreptau spre ceruri (...)La dreapta, văile (...) de lumină ale Ozanei...”, în adjective 

potrivite.  

a. _______________ 

b. _______________ 

1 punct 

 

8. Schimbă în două enunțuri create de tine, sensul ultimelor două predicate din textul dat. 

a. ______________________________________________________ 

b. ______________________________________________________ 

1 punct 
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9. Explică în 30-40 de cuvinte, semnificația următoarei structuri din text:  

„În depărtare, răsăritul imens ardea în valurile de foc ale zorilor, iar soarele, ca o 

colosală sprânceană de aur curat, se ridica de după linia neagră și ondulată a munților 

vaporoși.” 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

1 punct 

 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 


