
Textul narativ literar, clasa a VI-a A 

 

Citește cu atenție textul și rezolvă sarcinile date în caiet sau pe o foaie printată! 

 A fost odată ca niciodată, a fost odată un arici. Da, da, un arici bătrân, tare bătrân şi 

tare înţelept. De bătrân ce era, îi crescuse o barbă albă până la piept şi de înţelept ce era… uf! 

nici nu ştiu ce să vă mai spun. Poftim! N-am văzut în viaţa mea un arici mai înţelept. E bine? 

 Aşa… se trezeşte într-o bună dimineaţă ariciul… 

 – Hm! Cum o fi pe-afară? 

 Îşi scoate el nasul pe fereastră… (Dar ce credeţi voi? Avea o casă gospodărească, avea 

uşă, un coş şi o fereastră.) Îşi scoate el, aşadar, nasul şi miroase în dreapta şi în stînga, în sus şi 

în jos: 

 – Bun! Nu plouă. 

 Îşi apucă atunci ariciul barba cu amândouă lăbuţele şi şi-o trece de câteva ori peste ţepii 

care-i slujesc la tot felul de trebi. Acum, de pildă, îi slujeau drept pieptene… Şi-şi piaptănă 

ariciul barba, se ferchezuieşte şi, când i se pare că s-a gătit cum nu se poate mai frumos, îşi 

pune pălăria, îşi ia bastonul şi-o porneşte fluierând prin pădure. 

 Mergea ariciul fluierând, se proptea uşurel în baston şi, dacă întîlnea o veveriţă, un 

iepure sau altă cunoştinţă, se apleca îndată, îşi scotea pălăria şi rostea: „Vă salut cu stimă!” 

sau „Respectele mele!”, după împrejurare. 

 Şi tocmai când fluiera mai fără grijă, se întâlni cu… un lup. Un pui de lup, prost şi 

obraznic. 

(Vladimir Colin, Povestea ariciului înțelept) 

 

A. Completează spaţiile punctate cu informaţiile cerute: 

1. Transcrie un indice temporal şi unul spaţial. 

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

2. Numeşte modurile de expunere din acest fragment. 

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

3. Indică tema textului. 

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

4. Formulează două idei principale/secundare din text.  

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

5. Transcrie o  secvență care conține o trăsătură a personajului principal. 

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

6. Eplică într-un enunț de ce ariciul avea o barbă albă până la piept. 

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

B. 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  Ariciul își pune pălăria și bastonul și pornște prin pădure. 

5. A  F  Ariciul s-a întâlnit cu un pui de urs.  

C.  Scrie o compunere de 80-100 de cuvinte în care să-ți imaginezi o continuare a textului de mai 

sus. ( Să scrii compunerea pe o foaie separată!)                                                                                                                       


