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Citeşte cu atenţie textul următor: 
Copiii au primit ca temă, la limba română, pentru după vacanţă, să facă fiecare un 

scurt portret literar al colegului de bancă. Portret fizic şi sufletesc. Cum arată şi ce fel 
de om e... 

Cele două colege de bancă, şi totodată vecine – Victoriţa şi Dana –, s-au aşternut 
pe treabă. Primele fraze au şi fost scrise pe caiete. După cât se pare, temele sunt 
terminate... „din punct de vedere fizic”. 

Victoriţa îşi lungeşte gâtul spre caietul colegei.  
— Citeşte-mi, o roagă ea. Mor de curiozitate să ştiu ce ai scris despre mine. 
— Da’ pe urmă îmi citeşti şi tu, nu-i aşa?  
— Se înţelege. Zi! 
— Dar nu te superi... 
— Cum o să mă supăr! 
— Pe onoarea ta? 
— Pe! 

(Mircea Sântimbreanu, Portretul colegei de bancă) 
 
Subiectul I (60 de puncte) 
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat. 
 

A. 1. Încercuieşte litera A (dacă apreciezi că afirmaţia este adevărată) sau F (dacă tu 
crezi că este falsă). 

a) A / F  Un sinonim al cuvântului curiozitate este indiscreţie. 
b) A / F În cuvântul copiii există o vocală și două semivocale. (6 puncte) 

 

2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 
• În enunţul Primele fraze au şi fost scrise pe caiete. există: 
a) două atribute;   b) un atribut;   c) trei atribute.  
• În enunţul Cele două colege de bancă... s-au aşternut pe treabă. subiectul este: 
a) cele două; b) două;  c) colege.     (6 puncte) 

 

3. Scrie, pe spaţiul punctat din dreptul fiecărui cuvânt, litera corespunzătoare: 
....... literar      a) verb predicativ 
....... citești     b) pronume personal 
....... tu      c) numeral ordinal 
....... primele    d) substantiv comun  
  e) adjectiv propriu-zis  (6 puncte) 

 

4. În enunţul Victoriţa îşi lungeşte gâtul spre caietul colegei., substantivele subliniate 
au, pe rând, funcţia de ................................................................. .   (6 puncte) 
 

Test iniţial 

EDITURA PARALE
LA

 45



 
6  Gramatică – clasa a VI-a

5. Precizează modul verbelor din fragmentul:  
— Citeşte-mi, o roagă ea.      (6 puncte) 

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

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

B. 6. Fragmentul citat aparţine unui text: 
a) literar;  b) nonliterar.  (6 puncte) 

 

7. Formulează câte un enunţ în care să precizezi: 
a) cum se numesc personajele din fragmentul dat; 
................................................................................................................................. 
b) ce temă au primit copiii la limba română.    
................................................................................................................................. 

 (6 puncte) 
 

8.  Subliniază varianta corectă, justificând alegerea cu o secvenţă din text:    
• Victoriţa promite că îi va citi / nu-i va citi Danei ce a scris despre ea.  

Justificare: 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 (6 puncte) 
 

9. Scrie un enunţ în care să menţionezi o trăsătură morală a Victoriţei.  (6 puncte) 
........................................................................................................................................... 
 

10. Explică, în cel puţin 30 de cuvinte, de ce crezi că Dana o roagă pe Victoriţa să nu 
se supere dacă îi va citi ceea ce a scris despre ea.   (6 puncte) 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
SUBIECTUL AL II-LEA (30 de puncte)  

Redactează un text de minimum 100 de cuvinte, în care să continui fragmentul dat, 
imaginându-ţi cum a descris-o Dana pe colega ei de bancă.  
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... EDITURA PARALE
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Gramatică – clasa a VI-a  7 

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

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

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

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

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

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

• Vei primi 16 puncte pentru conţinutul compunerii şi 14 puncte pentru redactare (unita-
tea compoziţiei – 2 p.; coerenţa textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi voca-
bularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografie – 3 p.; punctuaţie – 3 p.; aşezarea corectă 
a textului în pagină – 1 p.; lizibilitate – 1 p.). 
 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte. 
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ACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR 
 
1. Citeşte cu atenţie textul următor:  
 Româneşte am învăţat din casa părintească, adecă din casa mamei, aşa cum se 
vorbea: limpede, frumos şi mai ales puternic şi colorat, fără amestecul ziarului, 
discursului şi cărţii de succes, deşi umbla prin toate colţurile Dorul inimii – în casele 
boiereşti ale Moldovei de Sus. Dar când a fost vorba de slova tipărită, cum s-a 
nemerit de am avut înaintea mea înseşi Letopiseţele de vechi şi bun grai ale lui Mihai 
Kogălniceanu. 

  (Nicolae Iorga, Cea dintâi învăţătură) 
 

Rezolvă sarcinile de lucru, formulate pornind de la textul dat. 
a) Scrie formele literare ale cuvintelor adecă, s-a nemerit. 
 ...................................................................................................................... 
b) În context, cuvântul limpede are sensul de ................................................... 
c) Alcătuieşte o propoziţie în care cuvântul colţ să fie folosit cu alt sens decât cel 

din text. 
 ...................................................................................................................... 
d) Notează două antonime pentru cuvântul succes: ........................................ 
 ...................................................................................................................... 
e) Găseşte câte un sinonim potrivit în text pentru verbele următoare: 

a (se) vorbi =  .............................................................................................   
a umbla = .............................................................................................   
a se nimeri =  .............................................................................................   

f) Scrie sinonimul literar al cuvântului vechi slovă: ....................................... 
 

2. Careul botanic 
 Completează careul următor pe orizontală cu termenii ştiinţifici învăţaţi la botanică 
în clasa a V-a şi care sunt definiţi la pagina următoare. 
 

1.              
2.              
3.              
4.              
5.              

Vocabularul 
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 1. Proces prin care planta elimină apă sub formă de vapori. 
 2. Proces prin care planta îşi sintetizează în frunze, cu ajutorul luminii, din 

substanţe minerale, substanţele organice necesare. 
 3. Proces prin care planta ia din aer oxigenul şi elimină dioxidul de carbon. 
 4. Substanţă de culoare verde care se găseşte în celulele unor plante şi care, sub 

acţiunea razelor solare, absoarbe din aer dioxidul de carbon necesar plantei. 
 5. Ţesut protector format dintr-un strat de celule aşezat la exterior. 

 
 

CUVÂNTUL: FORMĂ ŞI SENS  
(SENSUL DE BAZĂ ŞI SENSUL SECUNDAR; SENSUL PROPRIU, SENSUL FIGURAT) 
ROLUL CONTEXTULUI ÎN CREAREA SENSULUI 

 
1. Citește cu atenţie textele următoare: 

Textul A 
      Știi cumva ce au mai inventat 
oamenii peșterilor? Ai idee? Vorbirea. 
Și mă refer la vorbire în adevăratul sens 
al cuvântului. Animalele pot să ţipe când 
le doare ceva sau să scoată strigăte de 
avertizare când sunt ameninţate. Dar nu 
pot numi nimic cu ajutorul cuvintelor. 
Doar oamenii o pot face. Oamenii preis-
torici au fost primele fiinţe care au putut 
face acest lucru.      

  (Ernst H. Gombrich,  
O scurtă istorie a lumii) 

Textul B 
      N-aveam limbaj, n-aveam „limbajul 
meu” încă, foloseam vorbirea ca toţi 
copiii: ca să mă joc, să mă cert, să cer 
iertare, să reproduc, să răspund la 
școală ca papagalul sau să imit, să mă 
maimuţăresc. (...) 
     Răsfoind o carte cu fotografii și nume 
ondulate, am descoperit lumea mea ve-
che în cuvinte noi. Grădina uriașă care 
era pentru mine realitatea înconjură-
toare se afla reprodusă și ordonată aici 
în frumoase imagini, întâlnea oglinda de 
cuvinte și sonorităţi ce vorbeau despre 
ea.  

                      (Simona Popescu, Exuvii) 
 

a) Bifează, în tabelul de mai jos, căsuţa potrivită pentru a arăta cărui text îi cores-
punde fiecare dintre afirmaţiile din stânga.    
 A B C D 
 Text A Text B Ambele 

texte 
Niciun 

text 
1. Animalele comunică prin vorbire.      
2. Textul se referă la folosirea vorbirii.     
3. Animalele scot ţipete de avertizare 
când sunt în pericol. 

    

4. Realitatea înconjurătoare poate fi oglin-
dită într-o carte.   
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b) Subliniază varianta corectă, justificând alegerea cu o secvenţă din textul A:  
• Primele fiinţe care au vorbit au fost / nu au fost oamenii preistorici.  

Justificare: 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
c) Selectează, din textul B, două cuvinte cu sens figurat. 
......................................................................................................................................
d) În context, verbul subliniat (să ţipe ) are sensul ..................................................... 
e) Alcătuiește un text de cel puţin 50 de cuvinte, în care să-ţi imaginezi că ești un 

magician care folosește cuvintele într-o manieră inedită. 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

2. Scrie sensul contextual al adjectivului marcat: 
• sunet ascuţit .......................................... 
• cuţit ascuţit ........................................... 
• unghi ascuţit ......................................... 
• nas ascuţit ............................................. 
• conflict ascuţit ...................................... 

3. Unește prin săgeţi substantivele care se pot asocia cu adjectivul înalt: 
sunet 
om 
toc      înalt 
nas 
munte 

4. Subliniază „intrusul”: privire dură, rece, multă, aspră, ironică. 
5. Bifează în caseta corespunzătoare sensului fiecărui atribut. 

 Sens propriu Sens figurat 
inimă de piatră   
pădure de stejari   
pasăre de curte   
băiat de zahăr   
emisiune de știri   
raze de aur   EDITURA PARALE
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6. Se dă textul: 
Multe flori sunt, dar puţine  
Rod în lume o să poarte,  
Toate bat la poarta vieţii,  
Dar se scutur multe moarte. 
  
E ușor a scrie versuri  
Când nimic nu ai a spune,  
Înșirând cuvinte goale  
Ce din coadă au să sune. 
  
Dar când inima-ţi frământă  
Doruri vii și patimi multe,  
Ș-a lor glasuri a ta minte  
Stă pe toate să le-asculte, 
  
Ca și flori în poarta vieţii  
Bat la porţile gândirii,  
Toate cer intrare-n lume,  
Cer veștmintele vorbirii.    

(Mihai Eminescu, Criticilor mei) 
 

• Rezolvă sarcinile de lucru, formulate pornind de la textul dat. 
a) În textul dat, cuvântul moarte are sensul ............................................................... 
b) Precizează cu ce sens (propriu/figurat) sunt folosite cuvintele subliniate în text. 

• flori ............................................................................................................  
• frământă .................................................................................................... 
• veștmintele ................................................................................................ 

c) Alcătuiește trei enunţuri în care cuvântul flori să fie folosit cu: 
• sens propriu de bază .................................................................................. 
• sens secundar ............................................................................................ 
• sens figurat ................................................................................................ 

d) Scrie un enunţ în care cuvântul bat să aibă alt sens decât în contextul dat. 
................................................................................................................................ 

e) Selectează, din ultima strofă a textului citat, câte un vers care conţine: 
• o comparaţie .............................................................................................. 
• o personificare ........................................................................................... 

 
7. Transcrie o strofă dintr-un volum de poezii de Mihai Eminescu, în care să existe 
cel puţin trei cuvinte cu sens figurat, pe care le vei marca prin subliniere. 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... EDITURA PARALE
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8. Construiește enunţuri în care să existe o comparaţie și o personificare, realizate pe 
baza sensului figurat al cuvintelor date:  

a) inimă 
• comparaţie ........................................................................................... 
• personificare ........................................................................................ 

b) a cânta 
• comparaţie ........................................................................................... 
• personificare ........................................................................................ 

 
9. Redactează un text de 8-10 rânduri, în care să-ţi imaginezi că ești un cuvânt care  
s-a rătăcit printre formule matematice. Vei folosi cel puţin două cuvinte cu sens 
figurat, pe care le vei marca prin subliniere. 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

 
 
 

CÂMPUL LEXICAL  
 

ACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR 
 
1. Extrage din textele următoare cuvintele care se pot grupa în câmpul lexical cu ur-
mătoarele trăsături de sens: manifestări + creaţii + folclorice. Lărgeşte apoi câmpul 
obţinut cu alte cuvinte care crezi că aparţin acestui câmp. 
 
 Bătăile versului am prins a deprinde   Graiul e Stejarul Ţării – 
 Nu din cărţi, ci din horă, din danţ,     Prima noastră ctitorie. 
 Rimele, din bocete şi colinde 
 Din doinele seara cântate pe şanţ.     Este fulger printre nouri, 

            (Nicolae Labiş, Începutul)    Braţ ce ţine aprig spada, 
Iar în nopţile cu lună 
E legenda şi balada. 
            (Mihai Stănescu, Graiul ţării) EDITURA PARALE

LA
 45



 
Gramatică – clasa a VI-a  29

 
 
 
 
 

 

TIPURI DE SUNETE: VOCALĂ, SEMIVOCALĂ, CONSOANĂ.  
CORESPONDENŢA DINTRE SUNET ŞI LITERĂ  

ACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR 

A. Citeşte cu atenţie textul şi rezolvă cerinţele: 
Coaforul nu pricepea în ruptul capului de ce ţinuse mânzul să-şi vopsească părul. 

Cu orice preţ. 
— De ce? De ce să şi-l vopsească? îşi întreba el clienţii. Avea un păr, un păr 

castaniu, mătăsos, strălucitor… 
— Nu l-ai întrebat dumneata? se mirau aceştia. 
— Degeaba. El repeta întruna: „Vopseşte-mă, vopseşte-mă!” Mă ruga cu lacrimi 

în ochi: „Orice culoare vrei, blond, pepit, în dungi, numai vopseşte-mă!...” 
— Şi l-ai vopsit? 
— Ce era să fac? Numai coada a rămas la fel. Mi se isprăviseră vopselele.  
„Oare dumneata nu ştii de ce a vrut să se vopsească mânzul?” întreba el pentru a 

zecea oară şi tot pentru a zecea oară am clătinat din cap. 
— Nu ştiu. 

  (Mircea Sântimbreanu, Recreaţia mare) 
 
1. Găseşte în textul dat şi scrie în casetele de mai jos cuvinte care conţin o consoană, 
două consoane şi, respectiv, trei consoane.  
 
       în           păr                repeta 
 
   
 
      .............     ...........................   ...................................... 
 
 
 
2. Transcrie din text cinci cuvinte care conţin câte o semivocală, marcând semivocala. 

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

3. Încercuieşte din următoarea serie cuvintele care conţin semivocala i:  
 castaniu, aceştia, vrei, pepit, știi. 

n r p t p r 

      

Ortografie şi ortoepie 

EDITURA PARALE
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4. a) Identifică în textul dat şi transcrie în coloane cuvintele care conţin sunetele  
č (ce), č (ci), ğ (ge), ğ (gi) şi care corespund unei singure consoane. 

č (ce) č (ci) ğ (ge) ğ (gi) 
    

b) Scrie un cuvânt potrivit în coloana rămasă liberă. 
 
5. Grupează cuvintele din primele patru replici de dialog, în rândurile corespondente, 
după numărul de silabe pe care le conţin. 
 Monosilabice: ........................................................................................................... 
 Bisilabice:   ........................................................................................................... 
 Trisilabice:   .......................................................................................................... 
 Polisilabice:  .......................................................................................................... 
6. Notează câte sunete (s) şi câte litere (l) au următoarele cuvinte, urmând modelul 
dat. 
 
    Ex.: orice 
     
 
 
 

pricepea   degeaba   dungi    zecea   strălucitor 
 
 
 
7. Desparte în silabe replica Nu l-ai întrebat dumneata? şi menţionează numărul 
silabelor.  
 ......................................................................................................................... 
 
8. Transcrie din text două cuvinte care se pronunţă într-o singură silabă. 
 ......................................................................................................................... 
 
B. 1. Completează tabelul, analizând sunetele din cuvintele selectate: 
 
 Din rafturi iau volumul şi Robinson Crusoe 
 Cu papagalu-i verde îmi intră iar în voie. 
  
 O, Doamne, ca tovarăş de viaţă, ţine-mi-l,  
 Păstrează-mi pân-la moarte un suflet de copil.  
  (Ion Pillat, Cuptor) 
 

5 l 

5 s 
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Cuvinte Vocale Semivocale Consoane 
rafturi    
iau    
papagalu-i    
viaţă     
mi-l    

 
2. Motivează folosirea cratimei din structura pân-la moarte. Menţionează ce alt semn 
de ortografie s-ar fi putut folosi în acest caz. 
 

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

 
3. Versul Păstrează-mi pân-la moarte un suflet de copil are: 

a) 12 silabe;   b) 13 silabe;   c) 14 silabe. 
 

C. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 
 
1. În cuvântul vedeau sunt: 

a) două vocale, patru consoane; 
b) două consoane, patru vocale; 
c) două vocale, două consoane, două semivocale; 
d) două consoane, trei vocale, o semivocală. 

 
2. În cuvântul piatră există structura fonetică: 

a) c + v + v + c + c + v;    b) c + semivocală + v + c + c + v. 
 
3. Seria unde [e] iniţial se pronunţă [i e] este. 

a) epocă, enigmă, existenţă, excursie; 
 b) eram, eu, eşti, erau, ei; 

c) esenţă, enunţ, eficienţă, evoluţie. 
 
D. Dă exemple de cuvinte în care:  

Numărul literelor este 
egal cu numărul 

sunetelor 

Numărul literelor este 
mai mare decât numărul 

sunetelor 

Numărul literelor este 
mai mic decât numărul 

sunetelor 
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 STRUCTURA FONOLOGICĂ A CUVINTELOR: 
 DIFTONG, TRIFTONG, HIAT 
 

1. a) Încercuiește diftongii din cuvintele: seară, muzeu, oaie, stai, iarbă, arau, rău, 
pârâu, trei, oină, erou, două, miorlăit, răi, verzui, iureș, roua. 

b) Subliniază semivocalele.  
2. Încercuiește triftongii din cuvintele: inimioară, vreau, leoarcă, aripioară, stăteai. 
3. Desparte în silabe cuvintele și subliniază vocalele în hiat: alcool, alee, poet, Maria, 
hiat, idee, geografie, poezie, eroină, aer, bacalaureat. 

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

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

................................................................................................................................... 
4. Marchează diftongii, triftongii şi vocalele în hiat din cuvintele: seară, ceară, 
spuneai, fugeai, eu, eram, el, este, ne-a, te-ai, vioară, leoaică. 
5. Se dă textul: 

La început n-a fost cuvântul. La început a fost... o cărticică cu pudră. Chiar așa. 
Nici nu știam pe atunci ce rost au obiectele alea ca niște cărămizi de carton din bi-
bliotecă. Nu-i înţelegeam pe mama și pe tata, care se transformau în reptile 
nemișcate, împăiate, mișcându-și ochii dintr-o parte în alta deasupra obiectului 
hârtios fără să le mai pese de mine. Am găsit însă în poșeta mamei ceva asemănător, 
o cărticică de jucărie, cu coperte albe, lucioase, cu imprimeu aurit și pagini roz, 
parfumate. (...) Duceam „cărticica” la nas și era dulce și suavă. Ţineam „cărticica” 
în palmă și era gingașă cu petalele ei subţiri. Un fel de Degeţică a cărţilor, copil roz 
și imaculat. În ea m-am apucat să desenez copaci și oameni. 

(Simona Popescu, Exuvii) 
Transcrie, din textul dat: 
a) cuvintele care conţin diftongi; 

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

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

................................................................................................................................ 
b) cuvintele care conţin triftongi; 

............................................................................................................................... 
c) cuvintele cu vocale în hiat. 

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

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

................................................................................................................................ 
6. Cuvântul geamgiu: 

a) nu are niciun diftong; b) are un diftong; c) are doi diftongi. 
7. Cuvântul chiuit are: 

a) un hiat; b) un diftong şi un hiat; c) două hiaturi. 
8. Există diftongi în fiecare dintre cuvintele seriei: 

a) cioc, chioşc, cheamă, George; 
b) albiu, iubire, suiş, el;  
c) vegheau, gioarsă, mergeau, gutuie. EDITURA PARALE
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9. Există câte două hiaturi în toate cuvintele din seria: 
a) sociologie, casierie, geografie, zoologie; 
b) poezie, alee, idee, poem; 
c) real, duel, auriu, funcţie. 

 
10. Dă exemple de cuvinte care să cuprindă diftongii ie, iu, ei, âu, oa, oi, ou, ea, ai, ău, 
âi şi grupează cuvintele în tabel. 

 
Cuvinte cu diftongi ascendenţi Cuvinte cu diftongi descendenţi 
  
  
  
  
  
  

      
 
  DESPĂRŢIREA CUVINTELOR ÎN SILABE 
 
 
1. Desparte în silabe cuvintele: 

a) exemplu, examen, taxă, Alexandru. 

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

b) negru, suplu, atlet, pehlivan, chihlimbar, atlas. 

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

c) vâslă, izlaz, omletă, perlă, pâslă, ișlic. 

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

d) simptom, sculptor, arctic, punctaj, sandvici, jertfă, funcţie, fiindcă, lincșii. 

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

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

e) monstru, constructor. 

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

 f) obiect, subiect, coafor, machiaj, acuarelă, bojdeucă. 

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

 g)  pustnic, vârstnic. 
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