
TESTE DE ANTRENAMENT  

TESTUL NR. 6 - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 
 
Dragi copii,  
     Trebuie să știți, de la bun început, că până la finalul acestei povești Ben va 
găsi o comoară. Apoi, vă spun că oricare dintre voi, fată ori băiat, poate găsi 
o comoară cel puțin la fel de mare. Veți afla din această carte cum puteți 
ajunge la ea.  
      Să vi-l prezint pe Ben:  
      Zece ani, clasa a patra, cu părinți iubitori. Părul șaten și ciufulit îi intra 
mai tot timpul în ochii căprui și avea pistrui pe față. Cu colegii de școală se 
înțelegea bine. Dar avea un singur prieten. Veți vedea puțin mai târziu la ce 
mă refer. Învăța... binișor, dar nu-i plăcea grozav de mult nicio materie, deși 
era un băiat tare inteligent.  
      Sufletul și mintea îi erau mereu ocupate cu altceva. Comorile. Ben iubea 
comorile. Îl fascinau. Citise mult despre comori găsite în pământ sau pe 
epavele unor corăbii scufundate acum sute ori mii de ani. Știa totul despre comoara faraonului 
Tutankamon găsită în Valea Regilor, despre tezaurul descoperit de doi țărani la Pietroasa, în România, 
sau despre tonele de aur și argint găsite în epava corabiei Nuestra Señora de Atocha, scufundată în 
1622.  
      Ben știa totul despre cele mai importante comori descoperite de oameni, precum și despre cele care 
nu fuseseră găsite încă. Cum ar fi legendara comoară a Templierilor și multe altele despre care băiatul 
știa aproape tot ce se putea ști.  
          Însă Ben nu se mulțumea să citească doar legende despre comori ascunse, ci începuse deja 
căutările. În fiecare zi, după ce-și făcea temele, Ben ieșea afară și săpa după comori. Unde? Ei,  bine… 
unde credea el că ar putea găsi o comoară. 

Alex Donovici, Comoara lui Ben pe care o poate găsi orice copil 
 

A.  
1. Notează X  în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili dacă este greșit sau nu.                     (1p) 

Enunțul Corect Incorect 

Prietenul lui Ben este unul dintre colegii de școală.    

Un tezaur a fost găsit de doi țărani în România.    

Legendara comoară a Templierilor nu a fost încă descoperită.    

Comoara faraonului Tutankamon a fost găsită în anul 1622.   

2. Identifică în text o trăsătură fizică a pesonajului și noteaz-o într-un enunț.                           (0,75 p) 
 

3. Identifică în text o trăsătură morală a lui Ben  și noteaz-o într-un enunț.                              (0,75 p) 
 

4. Scrie-i un mesaj (de 15 – 20 de cuvinte) lui Ben prin care să îi transmiți un gând bun și să îi 
dezvălui pasiunea ta.  Nu uita formula de adresare.                                                                   (1 p) 

 
5. Transcrie o secvență care surprinde activitatea lui Ben după ce își termină temele.             (0,50 p) 

 



B.  
1. Rescrie enunțul, înclocuind primul cuvânt subliniat cu un cuvânt cu sens asemănător 

(sinonim) și al doilea cuvânt subliniat cu un cuvânt cu sens opus (antonim): ” Trebuie să știți 
că… până la finalul acestei povești Ben va găsi o comoară.”                                         (0,50 p) 

 
 

2. Care dintre enunțurile de mai jos este o propoziție simplă?                                      (0,75 p) 
a) Mintea lui Ben caută comori. 
b) Sufletul caută comori. 
c) Sufletul și mintea caută.  

 
3. Seria care conține numai adjective este:                                                                          (0,50 p)  
a) mare, iubitori, șaten, intelligent; 
b) iubitori, căprui, pistrui, târziu; 
c) șaten, inteligent, afară, singur. 
 
4. Seria care conține numai cuvinte alcătuite din trei silabe:                                         (0,50 p) 

a) începuse, început, mulțumea, comori; 
b) colegii, povești, comoară, căutările; 
c) ciufulit, ajunge, sufletul, iubitori. 

 
5. Rescrie enunțurile, după indicațiile dintre paranteze: Multe  (”corabie”, nr. plural) s-au 

scufundat în mările și (”ocean”, nr. plural) lumii. Toți (copil, plural) vor afla ceva important la 
sfârșitul (”carte”).                                                                                                                  (1 p) 
 

6. Funcțiile sintactice ale cuvintelor din enunțul: ” Uriașa comoară s-a descoperit în epava unei 
corăbii.” sunt, în ordine:                                                                                           (0,75 p) 

a) atribut, subiect, predicat, complement, atribut; 
b) subiect, atribut, predicat, complement, complement 
c) atribut, complement, predicat, complement, atribut 
 

7. Scrie un  enunț în care cuvântul subliniat să aibă alt sens decât în text: Dar nu avea decât un 
singur prieten”.                                                                                                                            (0,50 p) 
 

8. Scrie un enunț în care cuvântul subliniat să se scrie altfel decât în text: ”Ben știa totul despre 
cele mai importante comori”.                                                                                     (0,50 p) 
 

Din oficiu: 1 p  
 

 
 
 

 

 

 


