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Citește cu atenție textul dat: 

 
    ,,A fost odată o trăistuță despre care nu știa nimeni, în afară de ea, că e fermecată. Orice 

copil din lume ar fi putut oricând să călătorească pe meleaguri îndepărtate, imediat ce-ar fi aflat 

de existența spiridușului Flic, care locuia în ea. Flic purta ochelari, de citit prea mult la lumina 

lumânării din trăistuță, avea un burdihan mare de mâncat prea multe banane și purta șosete verzi. 

Și papuci făcuți din două frunze de mentă, bine căptușiți cu pufușorul de pe corpul unei albine, 

așa că-și răsfăța toată ziua picioarele în căptușeala vărgată cu galben și negru. Flic locuia în 

trăistuță de la începuturile lumii. Fusese în Africa și locuise o vreme într-o colibă unde îi era prea 

cald, așa că-și scosese papucii verzi și cineva preparase un ceai din ei. Flic își apucase trăistuța de 

spiriduș nefericit și-și luase lumea în cap. Tocmai la Polul Nord îl purtase austrul, și pe urmă un 

alt vânt, și altul, așa încât ajunsese tare prăfuit la albul pol. Aici locuise o vreme în casa unui copil 

bine înfofolit. Era tare bine și cald înăuntru și se auzeau șuierând viforul și tot felul de alte 

zgomote înspăimântătoare, dar Flic bea ceai aromat cu scorțișoară (își făcuse provizii serioase) și 

nici că-i păsa de urgia de afară. Însă undeva în adâncul sufletului Flic era trist că nu-și împlinise 

încă menirea lui de spiriduș înzestrat cu o trăistuță fermecată și că niciun copil nu-i dibuise 

secretul. Într-o zi s-a strecurat afară pe nesimțite, în noaptea înstelată.” 

                                                                                 (Andreea Răsuceanu – Trăistuța fermecată) 

*burdihan: burtă, stomac 

*austru: vânt secetos 

 

I. Găseşte câte un cuvânt cu înţeles asemănător pentru sensul din text al cuvintelor 

subliniate:                (6p) 

fermecată –  

meleaguri –  

purtase –  

 

II. Explică sensul enunțului:  ,,Flic își apucase trăistuța de spiriduș nefericit și-și luase 

lumea în cap.”  (2p) 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

Nume____________________________ 

 

Inițiala tatălui ________________ 

 

Prenume_________________________ 

 

Școala de 

proveniență_________________________ 

 

______________________________________ 

 

 

Profesor supraveghetor Semnătura 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Transcrie din textul dat:                                                                                       (5p) 

- un pronume personal la genul masculin …………………................ 

- un substantiv comun la genul neutru ……………………………..... 

- un adjectiv la numărul plural ............................................................. 

- un substantiv propriu ………………………………………………. 

- un verb la numărul plural ...………………………………………… 

 

IV. Alcătuieşte câte un enunţ cu fiecare dintre ortogramele: nai/ n-ai; cel/ ce-l; ai/ a-i. 

                                                                                                                                       (6p)      
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

V. Se dau propoziţiile:                                                                                  (6p) 

1. Primăvara sosesc păsările din țările calde. 

2. Va veni cu noi doar Cătălina. 

3. O veveriță cu coada roșcată lumină frunzișul unui alun. 

 

Subiectele propozițiilor date sunt: 1.  ............................; 2. ............................... și  

3. .................................. . 

Predicatele propozițiilor date sunt: 1.  ............................; 2. ............................... și  

3. .................................. .  



 

 VI.   Scrie o compunere de 120-150 de cuvinte, în care să-ți imaginezi că te-ai întâlnit cu Flic 

și să povestești cum l-ai ajutat să-și împlinească menirea de spiriduș.   

       Găseşte un titlu potrivit compunerii tale. (20p) 

 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timp de lucru: 45 de minute. 

Se acordă 5 puncte din oficiu.  


