
TESTE DE ANTRENAMENT 

 

TESTUL NR. 3 – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

 

Citește cu atenție textul următor și apoi rezolvă exercițiile: 

 

Sofie Amundsen se întorcea acasă de la școală. Prima bucată de drum o făcuse împreună cu 

domnul Jorunn. Discutaseră despre roboți. Jorunn considera creierul omenesc ca fiind un computer 

mai complicat.  

 

Se despărțiseră în fața magazinului universal. Sofie locuia la capătul unui cartier mai extins 

cu vile de familie și avea de făcut un drum aproape dublu la întoarcerea de la școală decât Jorunn. 

Casa ei părea să se afle la capătul lumii, căci dincolo de grădina lor nu mai erau alte case, doar 

pădurea. 

 

Sofie aruncă o privire în cutia de scrisori înainte de a deschide poarta grădinii. De regulă 

erau acolo tot soiul de reclame și câteva plicuri mari pentru mama ei. Sofie lăsa atunci câte un teanc 

gros de corespondență pe masa din bucătărie înainte de a urca în camera ei să-și facă lecțiile. Astăzi 

nu se afla în cutia de scrisori mare și verde decât un plic mititel - și acela era pentru Sofie. 

 

Îndată ce închise poarta în urma ei, Sofie deschise acest plic misterios. Înăuntru era doar un 

bilețel minuscul nu mai mare decât plicul pe care-l conținea. Pe bilețel era scris: Cine ești tu? 

Altceva nimic. Biletul nu cuprindea nicio formulă de salut și niciun nume de expeditor, doar aceste 

trei cuvinte scrise de mână, urmate de un semn mare de întrebare. 

(Jostein Gaarder, „Lumea Sofiei”) 

 

A. 

1.   (0,5p)  Încercuiește seria de cuvinte care se termină în consoană:               

  a.   acoperiș, puțin, prețuim; 

  b.  căpitan, masa, aproape;      

  c.   îndată, mare, acela. 

                   Litera corespunzătoare răspunsului tău este ....... 

 

2.    (0,5p)  Identifică în text două cuvinte care conțin, în aceeași silabă, grupul „ea”, respectiv  „ia”. 

 

3.    (0,5p)  Alege perechea corectă de antonime  (cuvinte cu sens opus): 

  a.  micuț - scund; 

  b.  a lega - a dezlega; 

  c.  drum - acces. 

                  Litera corespunzătoare răspunsului tău este  ....... 

 

4.    (0,5p) Ca parte de vorbire, cuvântul „se întorcea” ,din primul enunț al textului, este: 

  a.  substantiv; 

  b.  verb; 

  c.  adjectiv. 

                  Litera corespunzătoare răspunsului tău este  ....... 

 

 



5.    (0,5p) Scrie un substantiv și un adjectiv din familia de cuvinte a verbului „a deschide”. 

 

6.    (0,5p)  „Plicul misterios” o pune într-o mare dificultate pe Sofie și nu se poate concentra asupra 

uneia dintre cerințele temei. Ajut-o să descopere seria în care se află doar pronume: 

  a.   la, se, tu; 

  b.  ei, lor, ne; 

  c.  mi, de, cine. 

                  Litera corespunzătoare răspunsului tău este  ....... 

 

7.    (1p)  Rescrie corect enunțul următor, prin care una dintre colegele Sofiei, o îndeamnă pe aceasta 

să-i mulțumească destinatarului anonim: 

   „A-i putea săi scri mă car un rând de mulțumire!” 

 

B. 

1.    (1p) Precizează numele celor două personaje care apar în textul dat. 

 

2.    (1p) Selectează din text câte un cuvânt sau un grup de cuvinte care se referă la spațiul și la 

timpul acțiunii. 

 

3.    (0,5p) Cele două personajje discută despre: 

 a.  literatură; 

 b.  computer; 

 c.  roboți. 

                  Litera corespunzătoare răspunsului tău este ....... 

 

4.    (1p) Formulează două întrebări în legătură cu conținutul textului-suport. 

 

5.    (0,5p) Casa Sofiei se află: 

 a.  aproape de școala ei; 

 b.  lângă cea a domnului Jorunn; 

 c.  la capătul unui cartier cu vile de familie. 

      Litera corespunzătoare răpunsului tău este ....... 

 

6.    (1p) Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunțul: 

 a.  Domnul Jorunn o însoțește pe Sofie până acasă. 

 b.  Sofie verifică cutia de scrisori înainte de a intra în casă. 

 c.  Biletul găsit de Sofie Amundsen conține o formulă de salut și un nume de expeditor. 

 d.  Sofie găsește în cutia poștală un plic mititel. 

 

Din oficiu: 1 pct 

   

        SUCCES! 

 

 


