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Test de antrenament nr. 6 

Clasa a V-a 

 

 

 
    Citiți cu atenție textul: 

 

    ” Într-o bună zi, tatăl unei familii înstărite hotărî să-și ducă fiul într-o călătorie pentru a-i arăta  felul în 

care trăiesc oamenii simpli. Tatăl și fiul petrecură mai multe zile și nopți la ferma unei familii sărace. 

      Întorși acasă, tatăl își întrebă fiul: 

      - Ei bine, fiule, cum ți s-a părut călătoria? 

      - Ooo, a fost extraordinar, tată! 

      - Ai văzut cât de săraci sunt unii oameni? întrebă tatăl. 

      Băiatul îi răspunse:  

      - Am văzut ca noi avem un câine și ei au patru. Noi avem becuri în grădină, ei au stelele nopții. Noi 

avem servitori, iar ei îi servesc pe alții. Noi ne cumpărăm mâncarea, ei o cultivă. Noi avem ziduri care ne 

apără proprietatea, ei au prieteni care îi ocrotesc. 

     La auzul vorbelor fiului său, tatăl rămase încremenit. Băiatul adăugă: 

     - Tată, îți mulțumesc că mi-ai arătat cât de săraci suntem!”  

                                                                                     (Cosmina Ioniță - Adevărata bogăție) 

Cerințe: 

a) Despărțiți în silabe cuvintele:  

înstărite ...................  

proprietatea .........................  

adăugă ...................... 

                                        

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

1._______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________ 

 

c) Indicați sinonimele cuvintelor:  

călătorie ...........................            bogați ............................. 

trăiesc...............................            încremenit ........................... 

 adăugă............................. 

 

d) Alcătuiți propoziții în care cuvintele cât, noi, care, la să fie alte părți de vorbire decât în text, pe 

care le veți  menționa. 

1._______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________ 
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e) Găsiți în text două substantive comune, două adjective și două numerale. Cu două dintre 

cuvintele identificate alcătuiți o propoziție dezvoltată. 

__________________         ______________________     ________________________ 

__________________         ______________________      ________________________ 

 

  

 

f) - Identificați subiectul din enunțul „- Ei bine, fiule, cum ți s-a părut călătoria?” 

____________________ 

- Indicați ce este ca parte de vorbire. _______________________ 

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

            ______________________________ 

g) - Precizați câte propoziții sunt în fragmentul: „Noi avem servitori, iar ei îi servesc pe alții. Noi ne 

cumpărăm mâncarea, ei o cultivă.”  ____________________ 

- Indicați predicatele. __________________________________________________________ 

 

h) Transformați în propoziție simplă enunțul: „Tatăl și fiul petrecură mai multe zile și nopți la ferma 

unei familii sărace.” 

            ______________________________________________________________ 

i) Explicați în minim 20 de cuvinte care este lecția de viață (învățătura) pe care și-o însușește fiul la 

finalul călătoriei. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

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

 


