
DESCRIEREA 
 

1. Completează spaţiile de mai jos pentru a crea o imagine despre tine însuţi/însăţi. 
 
Dacă aş fi un animal, aş vrea să fi u .........................................., deoarece .................................................................... . 
Dacă aş fi o pasăre, aş vrea să fi u .............................................., pentru că .................................................................. . 
Dacă aş fi insectă, aş vrea să fi u ...................................................., fiindcă ................................................................... . 
Dacă aş fi un obiect, aş vrea să fi u .........................................., din moment ce ............................................................ . 
 
2. Discută cu colegul/colega de bancă cerându-i să-ţi spună trei calităţi şi trei defecte pe care le ai. (dialog de cel 
puțin 7 replici) 
 
3. Grupează următoarele adverbe după felul lor: abia, acasă, acum, afară, aici, aidoma, aievea, aiurea, alaltăieri, 
alături, alăturiş, alene, altfel, altminteri, altădată, altcândva, altundeva, anume, anapoda, apoi, aproape, arăbeşte, 
ardeleneşte, astăzi, aşa, atunci. 
 
4. Citește dialogul de mai jos şi răspunde la întrebările de mai jos: 
 
– Urcăm? 
– Nu! Dimpotrivă! Coborâm. 
– Mai rău, domnule Cyrus, ne prăvălim! 
– Pentru Dumnezeu! Atunci ce aşteptaţi? Aruncaţi din greutăţi! 
– Uite! Am golit şi ultimul sac! 
– Se ridică ? 
– Nu! 
– Parcă aud un clipocit de valuri! 
– Suntem deasupra mării! 
– Nu pot fi nici cinci sute de picioare până jos! 
Atunci o voce puternică sfâşie văzduhul: 
– Aruncaţi toate greutăţile!... Tot! Şi fi e ce-o fi !  
 
1. Unde se află personajele care rostesc replicile de mai sus? 
……………………………………………………………………....................................…………………. 
2. Cu ce mijloc de transport călătoresc ele? 
……………………………………………………………………....................................…………………. 
3. Ce fel de greutăţi au aruncat călătorii? 
……………………………………………………………………....................................…………………. 
4. Câte personaje credeţi că sunt prezente? 
……………………………………………………………………....................................…………………. 
 
5. Ai suferit un naufragiu (hajótörés). După câteva zile petrecute pe insulă, scrie o scrisoare pe care o arunci în 
mare, în speranţa că va fi găsită de cineva. 
 
6. Trece adverbul repede din enunţul Aleargă repede la toate gradele de comparaţie învăţate la adjectiv: 
Pozitiv  ............... 
Comparativ - de superioritate ..............................  
                      - de egalitate .....................................  
                      - de inferioritate................................ 
Superlativ – relativ ............................................... 
                   - absolut ............................................. 
 
7. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate: 
  
Iarna îi place să patineze. 
M-a privit lung. 
Avea un chip frumos. 
Iarna este geroasă. 
 



Glasul ei blând m-a emoționat. 
Vorbește frumos despre prietena sa. 
A parcurs un drum lung. 
I-a vorbit blând. 
 
8. Alege forma corectă: 
Au participat destul/ destui de mulți la concurs. 
În place să cumpere cadouri pentru nou-născuți/ noi-născuți. 
Și-a făcut planuri ușoare/ ușor de realizat. 
Maria învață cel/ cea mai bine. 
Obișnuiește să lase ferestrele largi/ larg deschise. 
 
9. Răspunde la întrebări: 
 

 


