LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
*Obligatoriu

1.

În enunțul ,,Veni şi rândul puiului cel gingaş să arate de ce este în stare", *
cuvintele ,,gingaș” și „să arate” pot fi înlocuite cu termenii :

3 puncte

Marcați un singur oval.
mofturos, să indice.
delicat, să demonstreze.
dificil, să explice.
drăgălaș, să înfățișeze.

2.

Bifează A (adevărat) sau F (Fals) în dreptul fiecărei serii de cuvinte.
Sunt alcătuite din trei silabe toate cuvintele extrase din text:

*

3 puncte

*

3 puncte

Bifați toate variantele aplicabile.
Adevărat (A)

Fals (F)

balaurii, puiului,
reușeau.
această, pâlpâi,
petrecea.
ieșeau, comoara,
balaur.

3.

Cuvântul „apucase” din secvența „Se apucase chiar să scrie versuri.”
are același sens în enunțul:
Marcați un singur oval.
Nu mai știa nimeni pe unde apucase balaurul.
Ioana se apucase la repezeală de bara din autobuz.
Îl apucase noaptea pe drum.
Cine mai știa când se apucase de sport?

4.

Completează enunțul următor cu informațiile corespunzătoare din text. *
Tătăl lui Pâlpâilă este un balaur............ și puternic, iar mama este o
bălăuriță cu ...........capete.

5.

Puii de balaur pot scoate flăcări puternice pe nări fiindcă:

*

4 puncte

3 puncte

Marcați un singur oval.
primesc la naștere această calitate.
sunt instruiți de părinții lor lipsiți de sensibilitate.
sunt înalți cât o casă.
se antrenează de mici pentru a dobândi această calitate.

6.

Nu este corect folosită virgula în enunțul: *

3 puncte

Marcați un singur oval.
Balaurul, balaurița și puiul lor au o mare problemă.
Cum de nu poți să scoți măcar o flacără puternică, măi Pâlpâilă?
Dragă, Pâlpâilă nu pleca pe tărâmul oamenilor!
Unde pleci, puiule?

7.

Asociază fiecare verb cu persoana și timpul care le corespund. *

3 puncte

Marcați un singur oval pentru fiecare rând.
persoana a III-a,
timpul prezent
„începu”
,,voi
putea”
,,nu se
simte”

persoana a III-a ,
timpul trecut

persoana I,
timpul viitor

persoana a II-a,
timpul viitor

8.

Subiectul propoziției „Ceilalţi pui râdeau în hohote de neputinţa sa.”
este:

*

3 puncte

*

4 puncte

Marcați un singur oval.
„ceilalți”.
„pui”.
„hohote”.
„neputința”.

9.

Alege A (adevărat) sau F (fals) pentru a stabili corectitudinea sau
incorectitudinea enunțurilor, pe baza informațiilor din textul citit.
Marcați un singur oval pentru fiecare rând.
Adevărat
Mama lui Pâlpâilă are
șapte capete
neîngrijite.
Puii de balaur se
întrec în concursul de
scos flăcări pe nări.
Un pui de balaur poate
incendia o pădure
bătrână de brazi.
Pâlpâilă este un pui
de balaur cu șapte
capete, asemenea
mamei lui.

Fals

10.

Alege forma corespunzătoare pentru ca fiecare enunț să fie scris
corect.

*

3 puncte

Marcați un singur oval pentru fiecare rând.
va

v-a

săi

să-i

Pâlpâilă era neînțeles
de
semenii.....înfumurați.
Puiul de balaur ...
pleca pe tărâmul
oamenilor.
Balaurii nu voiau
.....facă de râs puiul
lor.

11.

Completează enunțul cu două trăsături morale ale balaurilor, așa cum *
este precizat în textul citit.
Balaurii sunt făpturi.......și..........

12.

Scrie un enunț în care să menționezi de ce puiul de balaur a fost numit *
Pâlpâilă de către ceilalți.

4 puncte

4 puncte

13.

Crezi că printre oameni puiul de balaur va învăţa cum să scuipe foc şi *
fum? Motivează-ți răspunsul în două – trei enunțuri, valorificând
fragmentul citit.

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Formulare

5 puncte

