
CLASA A V-A B 

Textul narativ literar 

Citiți, notați în caiete și traduceți cu dicționarul: 

Textul narativ prezintă  întâmplări petrecute într-o ordine logică și temporală. 

Textul narativ literar prezintă întâmplări imaginare, la care participă personaje. 

Acțiunea dintr-un text narativ constă în evenimentele despre care se povestește și 
care se desfășoară într-un anumit timp și spațiu.  

Indiciile de timp pot face trimitere la epoca, anul , ziua în care se petrece acțiunea ori 
la durata acțiunii. Indiciile de spațiu pot oferi informații referitoare la continentul, 
țara, regiunea, orașul, strada, casa  în care se desfașoară acțiunea  

Tema textului este aspectul de viață pe care îl prezintă autorul.  

Momentele subiectului  sunt: 

- expoziţiunea (partea de început a unei opere literare în care se prezintă locul şi 

timpul acţiunii, dar şi unele personaje); 

- intriga sau cauza acţiunii (face referire la evenimentul care declanşează faptele); 

- desfăşurarea acţiunii (cuprinde prezentarea întâmplărilor pe larg), max. 1 pagină; 

- punctul culminant sau situaţia dificilă ( este momentul de maxmă intensitate a 

acţiunii); 

- deznodământul ( partea finală care cuprinde sfârşitul întâmplărilor) 

Personajele care participă la acțiune sunt: principale /secundare, pozitive/negative 

Naratorul povestește evenimentele la persoana I sau a III-a. 

Modurile de expunere folosite de autor sunt: narațiunea, descrierea, monologul și dialogul.  

 

 

 

Rezolvați sarcinile de pe fișa de lucru! 

 

 

 

 

 



Fișă de lucru 
 

Citește cu atenție textul dat, iar apoi rezolvă cerințele: 

 

 

 „Cea de-a șasea planetă era o planetă de zece ori mai mare. Trăia pe ea un 
domn bătrân, care scria niște cărți uriașe. 

– Ia te uită! Vine un explorator! strigă el, când îl văzu pe Micul prinț. 
Micul prinț se așeză pe masă, ca să mai răsufle puțin. Călătorise până 

acum atât de mult! 
– Dincotro vii? Îl întrebă domnul cel bătrân. 
– Ce-i cartea asta groasă? Zise Micul prinț. Ce faceți dumneavoastră aici? 
– Eu sunt geograf, zise domnul cel bătrân. 
– Ce este un geograf? 
– E un savant, care știe unde se află mările, fluviile, orașele, munții și 

pustiurile. 
– Foarte interesant – zise Micul prinț. În sfârșit, o meserie adevărată.” 

 
(Antoine de Saint-Exupery, Micul Prinț) 

 

 

1. Citește fiecare dintre următoarele afirmații și precizează în spațiile libere dacă 

le consideri adevărate sau false: 

a. Opera literară este scrisă cu scopul de a informa cititorul. ................................... 

b. Literatura înseamnă crearea unui univers imaginar. ............................................ 

c. Într-o operă literară apar cuvinte cu sens neobișnuit. .......................................... 

 

2. Numește personajele care apar în fragmentul de text dat: 

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

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

3. Transcrie cuvintele care arată locul unde se petrece acțiunea (indicii de spațiu): 

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

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

4. Scrie definiția geografului, așa cum apare ea în fragmentul de text dat: 

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

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

5. Numește modurile de expunere folosite de autor. 

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

6.         Indică tema textului  . 

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

             7. Citeşte fiecare afirmaţie şi încercuieşte litera A, dacă o consideri adevărată sau 

litera F, dacă o consideri falsă: 



1. A F  fragmentul aparţine unui text nonliterar. 

2. A  F  Naratorul povesteşte la persoana I. 

3. A  F  Naratorul este personaj al acţiunii. 

4. A  F  Pe a șasea planetă trăia un domn bătrân care scria cărți uriașe. 

5. A  F  Domnul cel bătrân era un geograf. 

Scrie o compunere de 80 – 100 de cuvinte în care să relatezi o întâmplare reală sau imaginară 

petrecută într-o călătorie.  

 


