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Şcoala Gimnazială Nr. 2 

 
 Demonstrează că ai înţeles ceea ce ai citit şi încercuieşte varianta corectă pentru fiecare 

cerinţă: 

 

1. Gulliver era al treilea dintre cei cinci copii, şi trăia în: 

a) Provincia Nottingham. 

b) Ţara Piticilor. 

c) Provincia Cosenza. 

 

2. La paisprezece ani, tatăl său îl trimite la: 

a) Universitatea Cambridge. 

b) Yale. 

c) Universitatea Harvard. 

 

3. Căpitanul William Prichard, proprietarul vasului Antelope îi propune să facă o călătorie 

în: 

a) Mările Nordului. 

b) Mările Vestului. 

c) Mările Sudului. 

 

4. În 5 noiembrie, pe o vreme foarte ceţoasă, vasul Antelope a: 

a) acostat. 

b) ancorat. 

c) naufragiat. 

 

5.  Împins de vânt şi de flux, Gulliver ajunge pe ţărm, adoarme şi se trezeşte legat cu: 

a) fire groase de lână. 

b) sfoară groasă. 

c) fire subţiri. 

 

6. Fiinţele care îl legaseră nu aveau nici: 

a) trei incii înălţime. 

b) şase incii lăţime. 

c) şase incii înălţime. 

 

7. Omuleţii: 

a) dansau în jurul lui Gulliver. 

b) trăgeau cu săgeţi în Gulliver. 

c) scoteau ţipete puternice şi ascuţite. 

 

8. Hurgo le dădu poruncă omuleţilor să: 

a) îl hrănească pe Gulliver cu coşuri pline de carne şi cu vin alb. 

b) îl hrănească cu legume proaspete şi suc de mere. 

c) îl hrănească cu fructe de mare şi apă de izvor. 



      9. Prin hotărârea de Consiliu, omuleţii l-au dus pe Gulliver: 

a) în capitală, în faţa regelui. 

b) în pădurea întunecată din regat. 

c) în temniţa regatului. 

 

10. Gulliver se întâlneşte cu: 

a) soldaţii şi nobilimea. 

b) împăratul Liliputului, împărăteasa, prinţii şi prinţesele, însoţiţi de nenumărate doamne. 

c) cavalerii împărăteşti. 

 

11.Gulliver învaţă limba liliputanilor şi le câştigă simpatia prin: 

  a) privirea lui aprigă. 

b) firea lui blajină. 

c) cuvintele dure pe care le spunea. 

 

12.GOLBASTO MOMAREM EVLAME GURDILO SHEFIN MULLY ULLY GUE este: 

a) numele împăratului. 

b) numele dat lui Gulliver. 

c) numele ţării. 

 

13.Prea sublima Sa Majestate îi oferă libertatea lui Gulliver, punându-i anumite condiţii şi 

numindu-l: 

a) Omul-mare. 

b) Omul-grozav. 

c) Omul-munte. 

 

14.Una dintre condiţiile puse era: 

a) să cânte la pian şi trombon. 

b) să îi ajute pe lucrători să ridice pietrele mari de care va fi nevoie la construirea zidului din 

parcul principal şi a altor clădiri imperiale. 

c) să ridice un zid mare în jurul insulei. 

 

15. Autorul este gata să: 

a) îl slujească pe împărat în războaie. 

b) să se însoare cu fiica împăratului. 

c) să nu strice nimic. 

 

16. Cronicile nu pomenesc alte ţinuturi în afară de: 

a) Liliput şi Blefuscu. 

b) Liliput şi Bosfor. 

c) Liliput şi Brazilia. 

 

17. Aflând că urmează să fie acuzat de înaltă trădare, autorul se refugiază în: 

a) Blefuscu. 

b) Quinbus Flestrin. 

c) Două sute de yarzi de porţile oraşului. 

 

18. Acesta a găsit pe ţărm: 

a) un vas uriaş care să-l poarte în ţara sa. 

b) o barcă mică cu pânze. 

c) un iaht cu motor. 

 



19. Pe mare s-a întâlnit cu: 

a) un vas francez de comerţ condus de căpitanul Jonny Bridge. 

b) un vas englez de comerţ condus de căpitanul John Biddel din Deptford. 

c) un vas mare de pasageri condus de căpitanul John Braide. 

 

20. La 13 aprilie 1702, autorul a ajuns în Downs, Anglia la: 

a) familia sa. 

b) tovarăşii săi de călătorie. 

c) unchii şi mătuşile sale. 

 

 Călătoria: 

a) continuă cu noi aventuri. 

b) se termină aici.  

c) nu se ştie ce se întâmplă. 

 

 

 Evaluare: 

 Fiecare răspuns corect primeşte 0,5 puncte. 

 FOARTE BINE: 10 - 8,5 puncte 

 BINE: 8 - 6,5 puncte 

 SUFICIENT: 6 - 4,5 puncte 

 
Scrie un singur cuvânt care poate  

        exprima lectura citită! 

 

   

 

 

"CUVÂNT CHEIE” 

 

 


