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Test de antrenament nr. 8 

Clasa a V – a  

 

Se dă textul: 

Îl trimisese, cică, Spânul să-i aducă salate din Grădina Ursului. Acu’ ursul ăsta nu era urs ca toţi 

urşii, iar salatele lui nu erau nişte zarzaverze oarecare. Nici măcar salate nu erau, ci nişte ierburi 

late, de la răsărit, pe numele lor „Spinacia oleracea“. Degetele pământului li se mai zicea, şi se 

răspândise vorba că cine le mănâncă se face puternic precum ursul ce le păzea şi, păzindu-le, 

se-nfrupta din ele în voie, căci, deh, cine lucrează cu miere se linge pe degete. Or fi fost şi gustoase, 

nu ştiu, că prea se dădea lumea-n vânt după ele. Harap Alb nici că auzise de ierburile astea. De 

văzut, nu le văzusem nici eu, da’ ştiam cum să le dau de urmă… 

— Le-aţi fi găsit voi şi-n grădină la vrăjitoarea Rapunţia, îl întrerupse calul de culoarea lemnului 

de trandafir. 

V-ar fi dat mai puţin de furcă decât ursul. 

— Aşa-i, încuviinţă Mesteacăn. Da’ n-am vrut să ne-ncurcăm. Vrăjitoarea ţinea o fată închisă în 

turnul din grădină şi nu-l vedeam eu pe Harap Alb plecând de-acolo fără s-o salveze. Şi dac-o 

salva, ce ne-am fi făcut cu ea? 

Să i-o aducem plocon Spânului? S-o strecoare Harap Alb în grajd şi să mai avem şi grija ei? Nu se 

făcea, că s-ar fi-ncurcat poveştile…  

Florin Bican – „Și v-am spus povestea așa.  

Aventurile cailor năzdrăvani rememorate de ei înșiși” 

 

Se cere: 

1. Dă două exemple de cuvinte din text în care numărul de litere nu corespunde cu cel de 

sunete.           1 punct 

2. Câte vocale sunt în cuvintele: ursului, zicea, căci, miere.    1 punct 
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3. Demonstrează rescriind un fragment din text că Mesteacăn, calul lui Harap-Alb, este 

„trecut prin școală”.         1 punct 

4. Rescrie patru părți de vorbire diferite, precizându-le felul.    1 punct 

5. Ce să însemne „zarzaverze oarecare”?      1 punct 

6. Două verbe sinonime sunt în text la prezent și trecut. Pune-le la viitor.  1 punct 

7. Același verb apare la trecut și prezent în grupuri diferite de cuvinte. Înlocuiește verbul cu 

sinonime contextuale.         1 punct 

8. Selectează din text patru cuvinte care în enunțurile tale pot fi scrise diferit.  1 punct 

9. Dacă se schimbă accentul la două cuvinte din text, acestora li se va schimba și sensul. 

Demonstrează în enunțuri.        1 punct 

 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 


