
                                                        TEST - clasa a V-a          

 

            Zilele deveneau tot mai scurte. Aerul devenea tot mai rece. Și într-o dimineață, Roz a găsit 

grădina îmbrăcată într-un strat de brumă. Sosise toamna pe insulă.   

            Frunzele copacilor, care fuseseră verzi toată viață roboțicii, s-au făcut galbene, portocalii 

și roșii. Apoi au părăsit ramurile și au căzut pe pământ, iar pădurea s-a umplut curând de sunetele 

animalelor foșnind prin frunzele moarte. Nucile cădeau și ele din copaci, lovindu-se de rădăcini, 

de pietre și din când în când de roboțică. Parfumul florilor dispărea pe măsură ce acestea se 

ofileau. Toate mirosurile și culorile insulei se stingeau. 

            Și animalele se schimbau. Celor cu blană le creștea și mai multă blană. Celor cu pene le 

creșteau și mai multe pene. Cei cu solzi începeau să caute adăposturi noi. 

            -Dap, da. Se face frig, o broască a orăcăit către alta. Nu mai e mult și vine vremea pentru 

dormit. 

            -Dap, da. Mai bine mi-aș cauta o gaură bună, a orăcăit a două broască. Ai găsit deja una? 

            -Nah, a orăcăit prima broască. Voi caută o gaură săptămâna viitoare. Deocamdată mă voi 

bucura de lumina caldă a soarelui, atât cât mai ține. Dap, da. 

            Multe dintre animalele de pe insula se gândeau deja la hinernare. Broaștele, albinele, 

șerpii și chiar urșii aveau să dispară curând și să-și petreacă următoarele luni departe de văzul 

lumii. 

            Și apoi erau păsările. Unele păsări, ca bufnițele și ciocănitorile, își petreceau iarna 

cuibarindu-se și mâncând puținul care mai era pe insulă. Dar păsările migratoare se pregăteau 

pentru lunga călătorie spre sud, către tărâmuri călduroase. Și printre păsările care trebuiau să 

plece erau și gâștele.  

(Peter Brown, Toamna - Insula Roboților) 

 

 

Subiectul I 

1. Răspunde la următoarele întrebări: 

a) Când se petrece acțiunea? 

………………………………………………………………………………………………….. 

b) Unde se vor adăposti broscuțele peste iarnă? 

…………………………………………………………………………………………………….. 



2. Ordonează literele care corespund prezentării în ordinea logică, cronologică a momentelor 

întâmplării: 

A. Multe animale se gândesc la hibernare. 

B. A sosit toamna. 

C. Păsările migratoare se pregătesc pentru lunga călătorie către sud. 

D. Pădurea se umple de frunze moarte. 

E. Două broscuțe discută despre pregătirile pentru iarnă. 

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

3. Prezintă, prin raportare la textul dat, trei schimbări din grădină, odată cu venirea toamnei. 

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

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

4. Numește trei animale care hibernează, așa cum rezultă din textul dat. 

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

5. Transformă următoarea replică din dialog în povestire: 

-Dap, da. Se face frig, o broască a orăcăit către alta. Nu mai e mult și vine vremea pentru 

dormit. 

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

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

6.Transrie, din textul dat: 

a) un cuvânt cu sens opus cuvântului să dispară:……………………………………………………. 

b) un cuvânt cu același sens pentru cuvântul subliniat: Toate mirosurile și culorile insulei se 

stingeau:……………………………………………………………………………………………………. 

c) un cuvânt din aceeași familie cu substantivul frunză:…………………………………….. 

7. Transrie, din textul dat: 

a) un verb care arată o acțiune făcută de broască:………………………………………………… 

b) substantivul propriu care numește un personaj:………………………………………………… 

8. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate în enunțul: Sosise toamna pe insulă. 

9. Transformă propoziția dezvoltată în propoziție simplă: Toate mirosurile și culorile insulei se 

stingeau. 

10. Alcătuiește o propoziție  negativă, în care să existe adjectivul rece cu funcția de parte 

secundară de propoziție. 



Subiectul al II-lea 

 Scrie o compunere de 10-12 rânduri, în care să-ți imaginezi că ești o broscuță care a călătorit pe 

aripile unei păsări până în țările calde. 


