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Fișă de lucru- Fabula 

Citește cu atenție textul următor pentru a putea răspunde corect cerințelor formulate: 

— Rămâi sănătos, vecine! 

Au zis lupul către cuc. 

Aceste țări de rău pline 

Le părăsesc și mă duc. 

Nu mai pot trăi aice, 

De om, câine, prigonit. 

În Arcadia, ferice! 

Este codru de trăit. 

Unde aurita vreme 

Împărățește deplin, 

Unde lupul nu se teme 

De năpăstile ce-i vin. 

Acolo nu sunt războaie, 

Toți în pace viețuiesc: 

Omul este blând ca oaie, 

Iar câinii nici hămăiesc. 

— Cale bună, măi vecine! 

Dar te rog, să-mi spui curat: 

Năravul nu-ți iei cu tine? 

Și colții ai lepădat? 

— Să-i lepăd? Da' cum se poate? 

 

— Apoi ține minte, frate, 

Că la viitoarea iarnă 

Ai să rămâi fără blană. 

Și așa s-au întâmplat, 

Precum cucul i-au cântat. 

 

Între oameni iar sunt unii 

Cu colți de lup înzestrați: 

Ori în care parte-a lumii, 

Ei vor fi tot ne-mpăcați. 

 

(Alecu Donici, Lupul și cucul, 

https://ro.wikisource.org/) 

 

1. Notează modurile de expunere folosite în text. 

………………………………………………………………………………………….. 

2. Încercuiește răspunsul corect: 

Poezia dată este o operă:  a) lirică;                              b) epică. 

3. Precizează figura de stil care stă la baza poeziei. 

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

4. Transcrie versurile în care se arată cum este viața în Arcadia. 

……………………………………………………………………………………………  

5. Ce i-a prevestit cucul lupului? 

……………………………………………………………………………………………... 

6. Explică, în 30-50 de cuvinte, semnificația ultimelor patru versuri ale poeziei. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………... 

7. Numește defectul uman care este satirizat în poezie. 

……………………………………………………………………………………………... 

8. Redactează o compunere în care să argumentezi că opera literară Lupul și cucul de Alecu 

Donici aparțíne speciei literare fabulă. 

În compunerea ta, vei avea în vedere: 

- prezentarea a două trăsături ale fabulei;                                                                    

- ilustrarea celor două trăsături cu exemple adecvate din fragmentul citat;                                                                                                      

 -adecvarea conținutului tipului de text și cerinței formulate;                                                                                         

 -respectarea părților unei compuneri. 



Fișă de lucru-Doina populară 

 

Citește cu atenție textul următor pentru a putea răspunde corect cerințelor formulate: 

Auzit-am din bătrâni 

 Că-i rea pita* la străini. 

 Da eu unu n-am crezut, 

 Până m-am dus și-am văzut. 

 (Că) pita străinului 

 Galbenă-i ca bulbucu, 

 Amară-i ca pelinu. 

 Cernută-i prin sâtă deasă, 

O mânânci plângând prin casă. 

Da’ pita de la mama, 

 Da-i neagră ca și tina, 

 Îi dulce ca și mierea. 

 Cernută-i prin sâtă rară, 

O mânânci râzând pe-afară. 

 

(Auzit-am din bătrâni,text cules de Ion Bârlea, https://ro.wikisource.org) 

* PÍTĂ, pite, s. f. (Reg.) 1. Pâine (https://dexonline.ro) 

 

1. Încercuiește răspunsul corect: 

Sentimentul transmis în poezie este de: a) tristețe;   b) bucurie. 

Acest sentiment este determinat de………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………. 

2.  Rima și măsura primelor patru versuri ale poeziei este: 

a) Rima împerecheată, masura de 7 silabe; 

b) Rima încrucișată, măsura de 8 silabe. 

3. Identifică și transcrie o comparație. 

………………………………………………………………………………………………. 

4. Numește o pereche de antonime prezente în poezie. 

………………………………………………………………………………………………. 

5. Transcrie versurile în care este prezentată „pita străinului”. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

6. Scrie două trăsături ale creației populare identificate în poezie. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

7. Explică, în 3-5 rânduri, legătura dintre titlul poeziei și mesajul transmis.   

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Redactează o compunere  în care să argumentezi apartenența poeziei Auzit-am din bătrâni 

la specia doina populară.              

În compunerea ta, vei avea în vedere: 

- prezentarea a două trăsături ale doinei populare;                                                                                             

- exemplificarea celor două trăsături ale doinei populare, valorificând textul citat;                                                                                  

 -adecvarea conținutului tipului de text și cerinței formulate;                                                                                                                            

 -respectarea părților unei compuneri.   

 

 

https://ro.wikisource.org/
https://dexonline.ro/


Fișă de lucru-Pastelul 

Citește cu atenție textul următor pentru a putea răspunde corect cerințelor formulate: 

 

Pe lanul lung și verde, cu grâul răsărit, 

O umbră călătoare se-ntinde-ncet și trece, 

Precum un râu de munte când gheața s-a topit 

Se varsă peste maluri, câmpiile să-nece. 

 

E umbra unor nouri albii, ușori, mărunți 

Ce lunecă sub soare, clădind un lanț de munți; 

Ei vin în mezul zilei c-un surd și tainic sunet 

Și, ca semnal de viață, aprind în cer un tunet. 

 

Văzduhul bubuiește!... pământul desmorțit 

Cu mii și mii de glasuri semnalului răspunde, 

Și de asprimea iernei simțindu-se ferit, 

De-o nouă-ntinerire ferice se pătrunde. 

 

La răsărit urare! urare la apus! 

Un cârd de vulturi ageri, rotindu-se pe sus, 

Se-nalță ca s-asculte mult vesela fanfară 

Ce buciumă prin nouri frumoasa primăvară. 

(Vasile Alecsandri, Tunetul, https://ro.wikisource.org) 

 

1. Tanscrie un vers în care se precizează momentul zilei surprins în text. 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Încercuiește răspunsul corect: 

În versul: O umbră călătoare se-ntinde-ncet și trece,există următoarele figuri de stil: 

a) personificare, epitet;      b) personificare, comparație. 

3. Identifică în poezie o imagine artistică auditivă și o imagine artistică vizuală. 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

4. Numește elementele planului cosmic ce compun tabloul surprins. 

…………………………………………………………………………………………….. 

5. Transcrie, din poezie, următoarele figuri de stil: 

- epitet triplu:……………………………………………………………………..…..       

- comparație:…………………………………………………………………………. 

- personificare:……………………………………………………………………….. 

- inversiune:………………………………………………………………………….. 

6. Această poezie aparține genului: a) liric;             b) epic. 

7. Sentimentul predominant ce se desprinde din poezie este: a) de îngrijorare; b) de 

frică; c) de încântare, deoarece ploaia înveselește natura. 

8. Numește modul de expunere utilizat în poezie. 

………………………………………………………………………………………….. 

9. Redactează o compunere în care să argumentezi apartenența poeziei Tunetul de Vasile 

Alecsandri la specia pastel.       

În compunerea ta, vei avea în vedere: 

- prezentarea a două trăsături ale pastelului;                                                                                             

- exemplificarea celor două trăsături ale pastelului, valorificând textul citat;                                                                                  

 -adecvarea conținutului tipului de text și cerinței formulate;                                                                                                                            

 -respectarea etapelor compunerii.       

https://ro.wikisource.org/

