
Recapitulare 

-Textul literar- 

Clasa a VI-a 

Propunător, prof. Delia-Ioana Chiș, 

            Intr-o bună zi începu să circule zvonul că în ultimul timp ar locui cineva în ruină. Era 

vorba de un copil, probabil o fetiţă. Nu se putea spune cu precizie, fiindcă îmbrăcămintea îi era 

oarecum ciudată. Se spunea că se numea Momo, sau ceva asemănător. Aspectul exterior al lui 

Momo era într-adevăr oarecum straniu şi ar fi putut probabil să sperie întrucâtva oamenii 

preţuind mult curăţenia şi rânduiala. Era micuţă şi cam slăbuţă, încât cu cea mai mare bună 

voinţă lumea nu-şi putea da seama dacă n-are decât opt ani sau a şi împlinit doisprezece. Avea 

bucle negre ca pana corbului, zbârlite, arătând ca şi cum n-ar fi fost niciodată atinse de vreun 

pieptăne sau de o foarfecă. Avea ochi foarte mari, minunat de frumoşi şi la fel de negri, iar 

picioarele îi erau de aceeaşi culoare, căci umbla aproape întotdeauna desculţă. Doar iarna 

purta uneori ghete, dar erau diferite, nu se potriveau între ele şi pe lângă aceasta îi şi erau mult 

prea mari. Cauza era că Momo nu avea nimic altceva decât ceea ce găsea întâmplător sau i se 

dăruia. Fusta îi era cusută din diferite petice pestriţe şi îi atârna până la glezne. Pe deasupra 

purta un surtuc bărbătesc, vechi şi mult prea larg, ale cărui mâneci era suflecate la încheietura 

mâinii. Momo nu voia să le taie căci se gândea, prevăzătoare, că va mai creşte. Şi nu se putea şti 

dacă va mai găsi vreodată un surtuc atât de frumos şi de folositor cu atât de multe buzunare. 

(Momo, Michael Ende) 

1. Notează tema textului, justificându-ți opțiunea cu două informații din text.     

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

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

2. Scrie un enunț în care să precizezi locul și timpul acțiunii. 

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

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

3. Notează o idee principală.   

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

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

4. Transcrie două cuvinte aparținând câmpului lexical al vestimentației.     

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

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

5. Notează într-un enunț numele personajului principal. 

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

 



6. Amintește-ți de un alt personaj literar dintr-un text citit de tine sau studiat la clasă. 

Completează tabelul următor: 

Numele 

personajului 

Opera 

literară 

Tipul de personaj (principal/ 

secundar/ episodic; 

pozitiv/negativ) 

Trasături 

comune 

Observații 

personale 

      

      

 

7.   Numește o trăsătură fizică și una morală a lui Momo și ilustrează-ți răspunsul cu citate 

semnificative.  

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

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

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

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

8. Explică în 3-5 rânduri semnificația structurii: Ei înşişi erau săraci şi ştiau ce-i viaţa.   

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

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

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

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

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

9. Încercuiește răspunsul corect :                             

Într-o zi, Momo e vizitată de un grup de bărbați și femei pentru : 

a. doresc să îi facă rău ; 

b. doresc să afle ce e cu ea ; 

c.doresc să o alunge. 

10. Asociază sinonimele: 

ciudata dezordine 

rânduiala util 

folositor ordine 

  neobișnuita 

 

 



11. Asociază antonimele:           

apropiere descusută 

prietenoşi depărtare 

cusută dușmănoși 

  vecinătate 

                                                                            

12. Rescrie câte un cuvânt care conține diftong și unul care conține hiat din ultimul alineat.   

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

13.             Redactează o compunere narativă de 120-140 cuvinte în care să-ți imaginezi o 

întâmplare prin care a trecut Momo, personajul din textul de mai sus. Dă un titlu sugestiv 

compunerii tale.              

În compunerea ta, trebuie: 

– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor; 

– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal; 

 – să ai un conţinut adecvat cerinţei; 

– să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Multă inspirație! 


