
 

 

Era pe la sfârşitul lui august, şi pădurea Petrişorului, bătrână şi nestricată de mână de om, 

îşi desfăşura tăcută bolţile de frunzişuri. Urca domol coline trăgănate, se ridica departe într-un pisc 

prăpăstios, în vârful căruia săgeta spre cer un brad vechi, care vestea cel întăi, printr-un şuiet adânc, 

sosirea vânturilor. Aşa urca lin spre asfinţit, şi de pe cerul răsăritului soarele începea să-i pătrundă 

ascunzişurile. 

           În ţihla măruntă de la margine, lumina se cernea în ploaie deasă şi caldă de raze; roiuri de 

musculiţe se roteau ici-colo, ţesându-se într-un joc grăbit; sticleau în lumină, pe urmă dispăreau. Un 

grangur sta nemişcat pe o ramură de fag întinsă spre soare ; îi sticleau penele ca gălbenuşul oului; 

întindea din vreme în vreme gâtul şi da drumul unei fluierături gâlgâite, care trezea un răsunet lung 

în urmă, în ramurile pădurii. Paseri mărunte, stropite cu felurite culori, se chemau de pe vârfuri de 

nuieluşe mlădioase; erau stigleţi cu pete de sânge, piţigoi rotunzi cu pene cenuşii şi negre, cintezi cu 

piepturile cărămizii. Se priveau cu ochişori sticliţi ca vârfuri de ace, deschideau pliscuri şi fărîmau 

melodios chemările, fâlfâiau apoi uşurel, şi-n urmă-le nuieluşele se clătinau, tremurându-şi frunzele 

lucii. 

                                                                           (Mihail Sadoveanu- În pădurea Petrișorului) 

1. Indică tema textului și justifică-ți (=igazold) răspunsul.                                                                               

2. Extrage, din text, un indice spațial (=helyre utaló szó/kifejezés) și unul temporal (=időre utaló 

szó/kifejezés)                                                                  

3. Identifică și numește trei figuri de stil diferite din text.                                                               

4. Precizează într-un enunț care este atmosfera generală (=az általános hangulata a szövegnek), așa 

cum se desprinde din textul dat.      

5. Explică,  în 30-50 de cuvinte semnificația secvenței (=a dőlt betűs rész jelentősége/jelentése. 

Magyarázni kell, nem lefordítani.): „un brad vechi, care vestea cel întăi, printr-un şuiet adânc, 

sosirea vânturilor”.                                                                                  

6. Redactează o compunere de aproximativ 70 de cuvinte despre pădure. Textul să fie descriptiv. 

(leíró fogalmazás legyen, tehát el kell magyarázni mi látható, milyen hangok, illatok, szagok, 

növények, állatok, tájelemek láthatóak, milyen a táj hangulata, milyen érzéseket vált ki.) 

 

Tanuljátok meg a Text descriptiv-ről amit küldtem, ne hagyjátok későbbre mert elfelejtitek.  

Péntek 14.00 óráig küldjétek a megoldásokat, hétfőn küldöm én a javított munkákat. 

 

Vigyázzatok magatokra és a családotokra. 

 

Spor la treabă! 

 


