
TESTE DE ANTRENAMENT  

TESTUL NR. 5 - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Citește cu atenție textul următor și apoi rezolvă cerințele:  

        Hermann ajunse într-o altă piață în care nu mai fusese 

niciodată. În mijlocul ei se găsea bazinul rotund al unei 

fântâni arteziene, în timp ce caldarâmul era alcătuit din 

dale de piatră, jucând în alb și negru și alcătuind un model 

regulat. O vreme țopăi ca nebunul dintr-o dală într-alta. Și 

își închipui că dalele negre ar fi fost niște hăuri adânci și 

întunecoase care l-ar fi înghițit negreșit numai dacă le-ar fi 

atins. Gândul ăsta înspăimântător fu înlocuit de alt gând, 

mai neliniștitor. Modelul alcătuit din mulțimea dalelor de piatră negre și albe ale caldarâmului pieței nu 

era la fel peste tot și, de cele mai multe ori, părea cu totul altul. Și Hermann își zise: Dar dacă în modelul 

ăsta ar fi vorba de cine știe ce semne, poate chiar de niscaiva litere misterioase dintr-un alfabet 

necunoscut? Poate că țopăind din dală în dală nu făcea altceva decât să scrie, fără să vrea vreo formulă 

magică, prin care, din adâncuri tainice, era trezit cine știe ce monstru uriaș. Poate că toată piața era 

construită astfel încât de acolo să poată fi transmise mesaje secrete. Și poate că undeva în spațiul cosmic 

se afla un satelit care transmitea informații despre fiecare mișcare a lui către o centrală de spionaj. Ajuns 

acolo, mesajul lui scris la întâmplare în piață, ar fi stârnit cea mai mare agitație. O întreagă armată de 

spioni s-ar fi pus în mișcare și, într-o clipă, l-ar fi înconjurat și l-ar fi răpit pentru a nu dezvălui taina. 

Atunci, Hermann o luă la fugă, alergând cât putea de repede. I se făcuse frig, își simțea picioarele ude 

leoarcă, iar pelerina de ploaie, îmbibată bine de apă, I se părea grea ca plumbul. Un lucru îi era clar. 

Trebuia să dispară cât mai  repede din locul acela.  

Michael Ende, Lungul drum către Santa Cruz  

A.  

1. Notează X  în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili dacă este greșit sau nu.           (0,25p.x4=1p) 

Enunțul Corect Incorect 

În mijlocul pieței se află o fântână arteziană cu bazin pătrat.    

Hermann se gândește că dalele alb-negre din piață sunt așezate după un cod secret.    

Hermann sare de pe o dală pe alta.    

Hermann se sperie la gândul că va fi  răpit de o armată de spioni.   

2. Cred că fragmentul ți-a trezit curiozitatea. Formulează două întrebări pe care să i le adresezi lui 

Hermann.                                                                                                                                (0,50p.x2=1p)                           

3. Recitește sevența selectată și scrie, într-un enunț, cu ce joc este asemănat pavajul din piață: 

”caldarâmul era alcătuit din dale de piatră, jucând în alb și negru și alcătuind un model regulat”?  

                                                                                                                                                              (0,50p)  

 

 



 

4. Scrie, într-un enunț, care este gândul care îl înspăimântă pe Hermann.                                   (1 p)         

5. Rescrie enunțul ”Și își închipui că dalele negre ar fi fost niște hăuri adânci și întunecoase ” 

punând în locul cuvintelor subliniate sinonimele lor (cuvinte cu înțeles asemănător). 

(0,50p.x2=1p)                           

B. 

1. Indică seria care conține, în ordine, următoarele părți de vorbire: substantiv, verb, pronume, adjectiv:  

a) alfabet, trebuia, ale, magică; 

b) gândul, țopăi, lui, înspăimântător; 

c) modelul, transmitea, cele, cosmic.                                                                                           (0,50p)                       

2.  Subiectul propoziției ”Undeva în spațiul cosmic se afla un satelit” este:          

       a) undeva; 
       b) spațiul; 
       c) un satelit.                                                                                                                                         (0,50p)          
3. Scrie  o propoziție în care cuvântul subliniat din  enunțul ”Poate că … piața era construită …. să poată 

fi transmise mesaje secrete.” să fie substantiv.                                                                                   (0,50p)          

4. Ordonează alfabetic cuvintele : agitație, arteziană, alb, astfel, adânc, acela, altul.              (0,50p) 

5. Rescrie corect următorul gând lui Hermann: ”Nu voi m-ai venii nici din greșală în locul ăsta crede-ți-

mă!”                                                                                                                                                                 (1 p)                  

6. Notează pluralul următoarelor substantive: monstru, spațiu.                                             (0,25px2= 0,50p) 

7.  Funcțiile sintactice (părți de propoziție) ale cuvintelor din enunțul ”Din adâncuri tainice se trezea un 

monstru uriaș”  sunt, în ordine:  

a) complement, atribut, predicat, subiect, atribut; 
b) complement, atribut, predicat, complement, atribut; 
c) subiect, atribut, predicat, complement, atribut.                                                                                ( 1 p) 
Din oficiu: 1 p 

 

 

 

 


