
TESTE DE ANTRENAMENT  
TESTUL NR. 1 – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 
Se dă textul: 
 
Ger târziu de primăvară, 
Ger uitat de iarnă sură, 
Prin zăvoiul zgribulit, 
Cu omătul netopit. 
 
Pe sub tufe de răsură, 
A adus cu el aseară 
Vânt de munte, 
Ploi mărunte, 
Grindină cât un grăunte 
Și trei fagi, așa-ntr-o doară. 
 
A trecut pe ulicioară 
Și s-a dus  
Pe deal în sus, 
Și pe geamuri mi-a lăsat 
Fir de ferigă presat, 
Flori de zahăr, stele reci 
Și căsuțe de culbeci. 
 
Și-n lumina dimineții, 
Geamurile mele par  
File dintr-un vechi ierbar, 
Unde-ar fi presat băieții 
Ierburi nalte și-nfoiate, 
Albe flori înfrigurate, 
Adormite-n fund de lacuri 
Din răscrucea altor veacuri. 
                                                                    (Primăvara în glumă, de Otilia Cazimir) 
 
Vocabular: 
zăvoi - pădurice pe malul unei ape 
răsură - măceș 
culbec - melc 
 
 
Cerințe: 
A. 
1. Subliniază cu o linie vocalele și cu două linii consoanele din primele două versuri.  
           (0,5 p) 
 
2. Scrie câte un cuvânt cu înțeles asemănător pentru sensul din text al termenilor: 

 netopit 

 a lăsat 
(0,5 p) 

3. Elimină, prin încercuire, intrusul: 

 ger, iarnă, omăt, fagi; 

 primăvară, vânt, ierburi, culbeci, lacuri; 

 lumină, ploi, flori, răscrucea 
(0,5 p) 



 
4. Substantivul este: 
a)parte de propoziție; 
b)parte principală de vorbire; 
c)parte de vorbire. 
Litera corespunzătoare răspunsului corect este ... 
           (0,5 p) 
5. Cine poate fi? Scrie cuvinte cărora să li se potrivească următoarele însușiri: 
........... reci; 
........... mărunte. 
           (0,5 p) 
 
6. Marchează, prin încercuire, seria care conține numai predicate: 
a)a trecut, a adus, adormite 
b)a adus, a lăsat, a trecut 
           (0,5 p) 
7. Indică șirul care conține,în ordine,un pronume și un numeral: 
a) el, trei ; 
b) trei, mi 
Litera corespunzătoare răspunsului corect este ….                            (0,5 p) 
 
8. Corectează greșelile, rescriind enunțurile: 

 Mie mii somn. 

 Băieți faceți mișcare! 
(0,5 p) 

 
B. 
1.În poezie este înfățișat anotimpul: 
a)iarna; 
b)primăvara. 
Litera corespunzătoare răspunsului corect este...                             (1 p) 
 
2. Care sunt elementele din natură, surprinse în text: 
a)vânt, ploaie, grindină; 
b)grindină, vânt, ninsoare. 
Litera corespunzătoare răspunsului corect este...     (1 p) 
 
3. Notează cu A(adevărat) sau F(fals): 

 În text sunt prezentate ultimele manifestări ale iernii. 

 Băieții au presat ierburi înalte și înfoiate. 

 Geamurile înghețate sunt asemănate cu filele unui ierbar. 

 Cele două momente ale zilei existente în text sunt dimineața și seara. 
(2 p) 

4. Ce alt titlu este potrivit? 
a)Iarna; 
b)Gerul; 
c)Sfârșitul iernii.         (1 p) 
 

Oficiu-1 p 
 

 
 
 
 
 
 


