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Citeşte, cu atenţie, textul de mai jos şi răspunde cerinţelor formulate:
„Era odată un oraş neobișnuit, de basm, locuit de prichindei. Li se spunea prichindei, pentru că
erau mici, mici de tot. Oricare dintre ei nu era mai înalt decât un castravete, şi nici acela prea mare.
Însă oraşul lor era tare frumos. Pe lângă fiecare casă creşteau sumedenie de flori: margarete, romaniţe,
păpădii. Până şi străzile la ei aveau nume de flori: strada Campanulelor*, aleea Romaniţelor,
bulevardul Albăstrelelor. Iar oraşul se numea Oraşul Florilor. Şi era aşezat pe malul unui pârâu.
Prichindeii îi ziceau apei acesteia Pârâul Castraveţilor pentru că pe malul lui creşteau foarte mulţi
castraveţi. (...)
Într-o căsuţă de pe strada Campanulelor, locuiau laolaltă şaisprezece prichindei. Cel mai de
seamă dintre ei era un prichindel numit Ştietot. Îl porecliseră Ştietot pentru că într-adevăr ştia foarte
multe lucruri.
Şi ştia foarte multe pentru că citea fel de fel de cărţi. La el, pe masă, pe sub masă, pe pat, pe sub
pat, numai cărţi şi iar cărţi. Nu găseai un locşor în odaia lui în care să nu dai de cărţi. Datorită cărţilor
citite, Ştietot devenise foarte înţelept. De aceea, toţi îi dădeau ascultare şi- l iubeau nespus.”
(Nikolai Nosov, Aventurile lui Habarnam)
campanulă*- Plantă erbacee cu flori frumoase, albastre sau violete; clopoțel.
1.Precizează câte un cuvânt cu sens asemănător pentru termenii: odată, sumedenie, știa, iubeau. 10 p.
2.Motivează utilizarea a două semne de punctuație diferite din text.
10 p.
3.Alcătuiește enunțuri în care cuvintele mare și mai să aibă alt înțeles decât cel din text.
10 p.
4.Analizează sintactic şi morfologic cuvintele subliniate din text: neobișnuit, orașul, lor, creșteau.
10 p.
5.Construieşte un enunţ după schema: S+P+C+A+A.
10 p.
6.Explică, utilizând informațiile din text, de ce Ştietot a fost numit astfel.
10 p.
7.Redactează o compunere, de 15-20 rânduri, în care să-ți imaginezi o întâmplare care să îl aibă ca
personaj principal pe prichindelul Ştietot.
30 p.
Vei avea în vedere:
- alegerea unui titlu sugestiv pentru compunerea ta;
- utilizarea narațiunii și a descrierii;
- încadrarea acțiunii în timp și în spațiu;
- respectarea precizării privind numărul de rânduri;
- respectarea regulilor de ortografie și de punctuație.
Vei primi 10 puncte din oficiu.
Succes!
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