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REZOLVAREA TEMELOR 
 
1. Cum se folosesc în limba comună aceste cuvinte? 
 năcăjit – necăjit 
 ravăn – reavăn 
 zîmţuit – zimţuit 
 mînică – mînecă 
 fumeie – femeie 
 
2. Ce cuvinte foloseşte scriitorul în înţelesul următoarelor? 
 cel mai tînăr dintre fraţi – mezin 
 cu atenţie – cu luare-aminte 
 sud – miazăzi 
 cizme – ciubote 
 înjură – suduie 
 haină lungă – anteriu 
 
3. Cum aţi spune cu alte cuvinte cele de mai jos? 
 sînt eu vrednic – sînt eu capabil 
 era numai de-o şchioapă – era mult mai mic decît normal 
 intrase în a opta primăvară a vieţii lui – a împlinit şapte ani 
 avea arşiţă mare – avea temperatură (febră) mare 
 
4. Scoateţi din fragment diminutivele, punînd în paranteză şi forma din care derivă.  
Substantive: 
 dumbrăvioară (dumbravă) 
 copilaş (copil) 
 pălărioară (pălărie) 
 toiegel (toiag) 
 tătucă (tată) 
 mămucă (mamă) 
 cîrdişor (cîrd) 
 (şase) 
Adjective: 
 mititel (mic) 
 mărunţel (mărunt) 
 subţirel (subţire) 
 
5. Căutaţi în fragment exemple pentru dativul posesiv. 
 cu glasu-i subţire 
 păru-i buhos 
 mi-a pălit o oaie 
 ne-au căzut din oi 
 v-au murit multe 
 
6. Căror părţi de vorbire aparţin -i şi i-? 
 nu-i din sat de la noi – verb (este, e) 
 i-a fost rău – pronume (ei)  
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7. La ce timp sînt verbele de mai jos: 
 are să se ducă şi asta – timpul viitor I 
 după ce s-a duce ea – timpul viitor I 
şi ce formă mai pot avea la acest timp? 
 o să se ducă, se va duce  
 
8. Scoateţi din text acele fragmente de propoziţii din care reies figura, sentimentele şi 
caracterul lui Niculăeş.  
 băiatul cel mai mititel 
 era un copilaş palid şi mărunţel 
 avea ochi trişti 
 avea glas moale 
 în glasul lui suna o suferinţă timpurie 
 răspunse serios, cu glasu-i subţirel 
 pe fruntea lui sta zîmţuit păru-i buhos 
 era numai de-o şchioapă 
 năcazul lui era adînc şi serios 
 se rezema în băţ ca ciobanii 
 vorbea cu seriozitate şi cu durere ca un om mare 
  
9. Ce fel de om este "tătuca" lui Niculăeş? 
 este un om harnic, dar aspru, chiar dur 
 blastămă şi suduie 
 îl bate cîteodată pe Niculăeş 
 trîntea şi izbea din cauza că soţia lui a căzut bolnavă 
 
10. Cum vi se pare "mămuca" lui Niculăeş?  
 este o femeie blîndă 
 nu pare voinică şi rezistentă 
 probabil din cauza muncii grele cade bolnavă 
 cel mai mult îl iubeşte pe Niculăeş 
 lui îi lasă o mioară 
  
 
 
 


