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Citește cu atenție textul următor, pentru a putea răspunde cerințelor:  

Elf locuia pe o planetă aproape de Pământ, pe care nu o descoperise niciun astronom. 

Planeta era atât de mică, încât Elf îi putea face înconjurul în aproximativ zece minute.Însă el nu 

se plictisea niciodată aici, pentru că avea un televizor la care se putea uita la toate posturile din 

lume, de dimineaţă până seara, când îşi punea o scufie roşie pe cap şi se culca. 

Asta până când pământenii au trimis în spaţiu un nou satelit de comunicaţii. Şi, cum 

satelitul îi bruia toate posturile de televiziune, Elf s-a hotărât să meargă pe Pământ însoţit de 

câinele său, Hotdog, şi să rezolve cumva această problemă. 

În mai puţin de trei ore, nava lui Elf a ajuns pe Pământ şi a nimerit într-o grădină 

pământeană de legume. 

– Măcar  ei nu au probleme cu lăcustele! constată Elf. Nu termină bine de spus, că se 

trezi în faţă cu un monstru. A făcut un pas în spate, iar monstrul a sărit în lături. 

– E o lăcustă gigantică!s-a lămurit el. Lăcusta nu l-a băgat în seamă. Ea nu mânca 

extratereştri. 

– E inofensivă! a răsuflat uşurat Elf. Hotdog, unde eşti? Hai să mergem! 

Dar căţelul dispăruse. L-a găsit într-un târziu, lătrând ascuţit la un coteţ mare cât casa 

lui Elf. 

– Dragul meu Hotdog, dacă am găsit coteţul, asta înseamnă că trebuie să fie şi câinele 

pe undeva pe aici! şi-a dat cu părerea Elf. Ar trebui să ne ascundem! 

Prea târziu. Câinele deja îi văzuse şi cu un mârâit s-a repezit la ei. 

    (Adina Popescu, Extraterestrul Elf) 

 



1.               Alege răspunsul corect. Încercuiește litera A (dacă afirmația este adevărată) sau 

F (dacă este falsă):          8 p (4 x 2 p) 

a)      Verbele sunt predicative când pot forma singure predicatul . A/F 

b)      Primul predicat din text este exprimat prin verb la modul indicativ, timpul imperfect A/F 

c)      Forma verbală văzuse este la perfect simplu . A/F 

d)     În secvența trebuie să fie şi câinele pe undeva există un verb la modul conjunctiv. A/F 

2.                  Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:    6 p (2 x 3 p) 

       Predicatul din propoziția să ne ascundem este exprimat prin verb la modul: 

a)      Indicativ 

b)      Imperativ 

c)      Conjunctiv 

       În enunțul Elf locuia pe o planetă aproape de Pământ, pe care nu o descoperise niciun 

astronom. există: 

a)      Un verb 

b)      Două verbe 

c)      Patru verbe 

3.       Subliniază verbele din al doilea alineat. Transcriele mai jos, conform indicațiilor: 

           12 p (3 x 4 p) 

Ø  La modul indicativ, timpul imperfect______________________________________ 

Ø  La modul conjuctiv, timpul prezent_______________________________________ 

Ø  La modul indicativ, timp perfect compus   _________________________________ 



4.       Completează tabelul:        25 p (5 x 5 p) 

Verbul  forma 

verbală de  

infinitiv 

Conjugarea Modul Timpul Persoana Numărul 

a ajuns             

eşti             

să mergem             

dispăruse             

nu au             

  

5.       Rescrie enunțurile, corectând greșelile:     4 p (4 x 1 p) 

- Fi doar cum î-ți dorești să fie alții cu tine! Nu fii imaginea pe care nu a-i admirat-o 

niciodată! 

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

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

6.       Construiește enunțuri în care:      20 p (4 x 5 p) 

a.  Verbul a fi să aibă valoare de verb copulativ. 

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

b. Verbul a căuta să fie la modul condițional-optativ, timp prezent. 

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

c.Un verb la modul imperativ, formă negativă. 

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

d.Verbul a avea să aibă valoare de verb auxiliar. 

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

 

7.       Scrie o compunere, de 80-150 de cuvinte, în care să continui povestea, prezentând 

peripețiile prin care au trecut Elf şi Hotdog. Folosește în compunerea ta patru verbe la moduri 

diferite.            15 p 



În elaborarea compunerii vei urmări: 

-          Să prezinți indici spațiali și temporali 

-          Să prezinți evenimentele cronologic 

-          Să ai în vedere structura unei astfel de compuneri 

-          Să te încadrezi în limitele de spațiu indicate 

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

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

Vei primi 10 p din oficiu 

Total: 100 puncte 

 

Mult succes și inspirație! 

 

 

 

 

 

 

 

 


