
                                                 TEST - clasa  a V-a           

 

- Pis, pis, pis! îi strigă Kira pe colegii mei de curte și o ia pe platforma pubelelor. 

            Ăsta e locul de întâlnire al pisicilor, cum ar veni. Acoperișul platformei este aproape 

singurul loc din curte unde soarele bate toată ziua. Aici este chiar cald, iar vântul nici nu se simte. 

Așadar, locul perfect în care să mai omori timpul. 

            Dar astăzi platforma este părăsită. Nu sunt acolo nici Odette, nici prietenii ei, Caramel și 

Spike. Îmi pare rău de Odette, desigur, dar pe ceilalți nu-i regret deloc. E drept că nu mă mai cert 

cu ei ca acum câteva săptămâni, când am făcut pentru prima oară o vizită în curte împreună cu 

Kira. Dar nici nu pot să zic că suntem cei mai buni amici. Și nu vom deveni vreodată, pentru că 

suntem, pur și simplu prea diferiți: în timp ce eu, Winston Churchill, sunt un motan cu un pedigri 

impecabil și mă trag din renumita rasă British Shorthair, am o blană de un negru profund, foarte 

bine îngrijită și cele mai bune maniere, Spike și Caramel sunt, ca s-o spun pe șleau, niște vagabonzi 

oarecare. Spike este cam gras și tărcat, iar Caramel are blană maronie, ciufulită rău și neîngrijită. 

Și amândoi sunt niște neciopliți. Mare minune că o doamnă ca Odette pare să se simtă atât de bine 

în compania lor. Desigur, asta spune multe despre caracterul ei: în ciuda originii neîndoios nobile, 

ea nu se consideră prea fină pentru cei doi. Prin urmare, Odette nu este numai nobilă, ci și 

mărinimoasă. Numai că, din păcate, acum lipsește. 

            -Pis, pis, pis! strigă încă o dată Kira, după care pune pe platformă castronelul plin cu 

mâncare și își rotește privirea prin curte. Ei, unde-ți sunt prietenii? 

            Sar pe platforma și lungesc gâtul. Apoi mă uit la Kira. Ea îmi ghicește imediat gândul. 

            -Ești dezamăgit, nu? Ai fi vrut s-o vezi pe Odette, nu-i așa? 

            Miaun tare, iar Kira zâmbește. 

            -Ei, hai, mai astaptăm o clipă. Dacă simte mirosul ficatului ăstuia delicios, sigur vine. Mai 

avem puțin timp până la întâlnirea de la chioșc. 

 

       (Frauke Scheunemann, Winston: Agentul cu lăbuțe moi) 

 

Subiectul I 

1. Precizează titlul și autorul textului dat. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.  Numește personajele care apar în text. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



 

       3. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) următoarele afirmații: 

Kira este o pisică………………… 

În text sunt menționate cinci pisici………………….. 

Personajul principal este motanul Winston……………….. 

Acțiunea se petrece într-o pădure……………………… 

Odette este stăpâna lui Winston…………………. 

Kira le duce pisicilor lapte………………………… 

4. Formulează două idei principale din text. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

      5. Completează tabelul următor cu trăsături ale pisicilor. 

 

Winston 

 

Spike 

 

Caramel 

 

Odette 

    

    

 

       6. Unește cuvintele cu sens opus: 

            prietenii           nemaiauzită 

            ceilalți              slab 

            renumită          aceștia 

            gras                  inamicii 

     7. Explică semnificația următoarei structuri: 

locul perfect în care să mai omori timpul 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     8. Numește părțile de vorbire învățate din structura: 

Caramel are blana maronie. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

    9. Construiește o propoziție după următoarea schemă: 

S/ substantiv + S/pronume + P/verb. 

……………………………………………………………………………………………………… 

  10. Desparte în silabe cuvintele: 

platforma…………………………………………. 

ceilalți……………………………………………….. 

maronie……………………………………………….. 

neciopliți……………………………………………… 

delicios……………………………………………… 

   

  Subiectul al II-lea 

     Redactează o compunere de 100-150 de cuvinte în care să vorbești despre animalul tău 

preferat. Dă un titlu potrivit compunerii tale. 


