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Test de antrenament nr. 7 

Clasa a V-a 

Se dă textul: 

„Toate acestea erau frumoase și plăcute. Lui Tom îi bătea inima tare și un licăr de bucurie îi strălucea în 

ochi. Avea un port cât se poate de grațios și de firesc, cu atât mai mult cu cât nu se mai gândea cum avea 

să se descurce cu ceremonialul, căci mintea-i era fermecată și stăpânită de priveliștile și sunetele voioase 

din jur. Și apoi, nimeni nu poate arăta prea lipsit de grație când poartă veșminte frumoase care-i vin ca 

turnate, mai cu seamă dacă s-a mai obișnuit cu ele și nu se gândește la asta. Tom își aminti de 

îndrumările primite și răspunse la saluturi cu o ușoară aplecare a capului său împănoșat și cu un 

curtenitor: Vă mulțumesc, bunii mei supuși.                 Se așeză la masă fără să-și scoată toca, 

nesimțindu-se câtuși de puțin stânjenit, căci a sta la masă cu pălăria pe cap era singura tradiție regală cu 

care regii și familia Canty erau la fel de deprinși de foarte multă vreme. Suita se risipi și se orândui în 

grupuri pitorești și toți rămaseră cu capetele descoperite. (...) Tom prânzi bine, deși își dădea seama că 

sute de ochi îi urmăreau fiecare îmbucătură și-l pândeau cum mănâncă...” 

                                                                                                         Mark Twain, Prinț și cerșetor 

Se cere: 

1. Selectează din text două cuvinte care, în enunțuri construite de tine, vor fi altă parte de vorbire, 

diferită de cea din text, menționând-o între paranteze.  

         _______________________________; 

         __________________________________; 

2. Rescrie cinci părți de vorbire diferite, menționând felul acestora. 

_____________________; ____________________________; ____________________;  

________________________; _________________________;  

3. Notează antonimele cuvintelor: se așeză, a sta. 

_______________________; __________________________; 

4. Găsește în text două cuvinte al căror accent schimbă sensul inițial, argumentând printr-un enunț 

alegerea făcută. 

______________; ________________________________________________________ 

______________; ________________________________________________________ 

5. Extrage din text două cuvinte care, în enunțuri construite de tine, se scriu diferit. 

_____________; _________________________________________________________ 

_____________; _________________________________________________________ 
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6. Alege cinci cuvinte din text cărora, schimbându-le prima literă, li se modifică sensul, notând 

cuvintele obținute.  

__________________; ______________________; ___________________________; 

____________________; ____________________; 

7. Numește câte un sinonim (cuvânt cu sens asemănător) pentru cuvintele subliniate în text. 

___________________; ___________________; _________________________;  

___________________; ___________________;  

 

8. Corectează prin rescriere enunțul următor: Buniii m-ei camarazii nu pot să vie azi la mine findcă 

a nins. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

9. Scrie un text de minimum 50 de cuvinte în care să îți imaginezi o situație neprevăzută din timpul 

mesei regale, pornind de la fragmentul dat.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

TOTAL: 10 puncte 

 

 


