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Test de antrenament nr. 3 

clasa a V-a 

 

 

Se dă textul: 

      Bunica Safta era văduvă de zece ani şi împlinea în vara asta, la Sfântă-Maria, șaptezeci şi cinci. 

Toată viaţa ei a fost o femeie înaltă, uscățivă, iute în mişcări, neodihnită la lucru, pornită spre mânie 

repede, învolburată, dar îi trecea degrabă, se liniştea şi izbucnea în râs.  

      Se mira toată lumea cum a putut rămâne aşa de subţire şi frumoasă, şi acum, la bătrânețe, aducând 

în lume cinci copii: patru băieţi şi o fată. Ei, iată, Safta a rămas tot mlădioasă şi subţire, atâta doar că 

nu mai este aşa de înaltă ca odinioară… Începea să fie mai uitucă, greșea adeseori la numărat când 

trecea de zece, amesteca numele nepoților, îi lua pe unul drept altul, uita căruia i-a dat de mâncare şi 

căruia nu. Dar poate şi alta mai tânără în locul ei nu s-ar fi descurcat mai ușor între atâta puzderie de 

copii!  

      Pentru că bunica Safta nu avea în grija ei în zilele de vară, când oamenilor le crăpa măseaua de 

graba muncilor de pe câmp, numai pe cei trei copii din casă, ai feciorului său cel mai tânăr, ci şi pe 

nepoții după ceilalţi trei feciori şi după fată….Se nimerise că feciorii cei mari și fata sa nu aveau niciun 

bătrân la casă în grija căruia să lase copiii.  

      Aşa că în vremea cât se scurgea lumea pe uliță în sus, se deschidea mereu portița, şi când unul când 

altul dintre copiii bătrânei îşi lăsau odraslele în curtea cea largă, strigând-o:  

      — I-am adus şi eu, mamă!  

      — Văd că i-ai adus! Da’ le-ai pus în traistă?  

      — Pus, cum să nu!  

      Dar câți erau? […] Cum să-i mai numeri? Numărătoarea se mai îngreuia şi altfel. De pe ulița asta, 

din vecini, mai erau trei-patru femei necăjite care nu aveau cu cine-şi lăsa copiii acasă şi, la rugămintea 

lor, bunica Safta îi lua sub ocrotirea ei şi pe aceştia. Nu mai ştia dacă sunt dintre nepoţii ei ori sunt 

copiii vecinilor şi se dumerea numai când le vedea şi le lua trăistuţele cu merinde de după grumaz şi le 

punea într-alt rând pe masa cea mare din camera dinainte.  

                                                                                                        (Ion Agârbiceanu, Bunica Safta) 

Se cere: 

 

1. Menționați într-un enunț o trăsătură fizică sau sufletească a bunicii Safta și scrieți pasajul din 

care reiese aceasta. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Indicați sinonimele cuvintelor:  

uscățivă           _________________________ 

se liniștea         _________________________ 

iute                   _________________________ 

puzderie           _________________________ 



    

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 

 

 

3. Despărțiți în silabe cuvintele:  

împlinea        _________________________ 

șaptezeci       _________________________ 

neodihnită     _________________________ 

izbucnea        _________________________   

                              

4. Creați enunțuri în care cuvintele subliniate în text să se scrie altfel. 

a. ___________________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________________ 

d. ___________________________________________________________________ 

 

5. Găsiți în text două numerale, două adjective și două substantive proprii. Cu două dintre cuvintele 

identificate alcătuiți o propoziție dezvoltată. 

a. ______________          b. ____________________            c. ____________________ 

______________              ____________________               ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Menționați ce părți de vorbire, altele decât în text, pot fi cuvintele: era, ei, dar, -i, scrise îngroșat, 

și construiți enunțuri pentru a le ilustra (câte unul cu fiecare cuvânt). 

era   __________________; ______________________________________________________ 

ei     __________________; ______________________________________________________ 

dar   __________________; ______________________________________________________ 

-i     __________________; ______________________________________________________ 

 

7. a. Identificați subiectul din enunțul „- I-am adus și eu, mamă!” și indicați ce este ca parte de 

vorbire.  

____________________________________________________________________________ 

b. Găsiți în text un alt subiect exprimat prin altă parte de vorbire pe care o veți menționa. 

____________________________________________________________________________ 

 

8. a. Precizați câte propoziții sunt în fragmentul: 

 „…și se dumerea numai când le vedea şi le lua trăistuţele cu merinde de după grumaz şi le 

punea într-alt rând pe masa cea mare din camera dinainte.”  

_____________________________________________________________________________ 

b. Indicați predicatele. 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Transformați în propoziție simplă enunțul: 

 „… feciorii cei mari și fata sa nu aveau niciun bătrân la casă.” 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Notă: Veți primi câte 1p pentru fiecare cerință rezolvată corect și 1p din oficiu. 
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