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

cerinţă: 

 

1. Statuia Prinţului Fericit se afla: 

a) deasupra oraşului, pe o columnă înaltă. 

b) în centrul oraşului, pe un soclu de fier. 

c) pe o stâncă, în mijlocul mării albasre. 

 

2. Rândunelul nu a plecat spre Egipt fiindcă: 

a) era obosit şi nu putea zbura peste mări şi ţări. 

b) era supărat pe prietenii săi de zbor. 

c) era îndrăgostit de cea mai frumoasă trestie. 

 

3.  Toamna, după ce celelalte rândunele au plecat, Rândunelul a început să se plictisească 

şi îi era teamă că trestia este: 

a) prea înaltă şi mlădioasă pentru el. 

b) o cochetă care flirtează cu vântul. 

c) mereu veselă şi zglobie. 

 

4. Zburând peste oraş, Rândunelul a poposit: 

a) pe pălăria Fericitului Prinţ. 

b) la picioarele Fericitului Prinţ. 

c) în turla bisericii oraşului. 

 

5. Punându-şi capul pe aripă să se culce, Rândunelul a fost deranjat de: 

a) o picătură rece de ploaie specifică nordului Europei. 

b) un fulg de nea căzut uşor din cer. 

c) o lacrimă prelinsă de pe obrajii auriţi ai Prinţului Fericit. 

 



6. Prinţul i-a spus rândunelului că atunci când a fost în viaţă a trăit în: 

a) palatul Sans-Souci, unde durerii nu îi era permis să intre. 

b) palatul Sans-Souci, unde era mereu durere şi lacrimi. 

c) palatul Sans-Souci, unde cuvintele se pronunţau invers. 

 

7. Cei care l-au numit Prinţul Fericit au fost: 

a) părinţii. 

b) curtenii. 

c) regina mamă. 

 

8. Devenit statuie, Prinţul a fost ridicat pe înalta columnă să poată vedea: 

a) toată urâţeniile şi toată amărăciunea din oraşul său şi de aceea vărsa lacrimi. 

b) toată veselia şi fericirea din oraşul său şi de aceea râdea mereu. 

c) toate evenimentele din oraş şi de aceea vărsa lacrimi. 

 

9. Prinţul i-a povestit rândunelului băieţelului bolnav de febră al croitoresei şi l-a rugat: 

a) să îi fie mesager şi să îi ducă sabia lui de luptă băiatului. 

b) să îi fie mesager şi să îi ducă rubinul de pe mânerul sabiei sale. 

c) să îi fie mesager şi să îi ducă o scrisoare de încurajare. 

 

10.  Profesorul de ornitologie uimit că că o rândunică era iarna în oraş a scris un articol: 

a) plin de termeni ştiinţifici, încât nimeni nu a înţeles nimic. 

b) ştiinţific amplu şi foarte, foarte lung. 

c) scurt şi uşor de înţeles de către toţi locuitorii. 

 

11. Rândunelul a fost rugat de Prinţ să mai stea cu el încă o noapte şi să îi ducă unui tânăr 

student înfrigurat şi înfometat: 

a) un alt rubin din mânerul sabiei sale.  

b) un diamant din brâul prinţului. 

c) un safir rar din care erau făcuţi ochii prinţului. 

 

12.  Rândunelul a fost rugat de Prinţ să mai stea iar o noapte şi să ducă celălalt ochi: 

a) unei fetiţe care vinde chibrituri, fără pantofi, şosete, cu capul descoperit. 

b) unei bătrâne înfometate şi bolnave. 

c) unui bărbat care vrea să îşi deschidă un magazin de îmbrăcăminte. 



 

13.  Văzându-l pe prinţ orb, Rândunelul a hotărât să: 

a) plece cât mai repede spre Egipt. 

b) zboare peste oraş şi să anunţe lumea. 

c) rămână cu Prinţul pentru totdeauna. 

 

14.  În zilele următoare rândunelul: 

a) i-a spus poveşti prinţului şi i-a povestit tot ceea ce a văzut zburând peste oraş. 

b) a întâlnit un stol de rândunele şi a plecat cu ele spre Egipt. 

c) i-a cântat Prinţului cântece melodioase şi amuzante. 

 

15.  Prinţul i-a cerut Rândunelului să ia foiţă cu foiţă aurul fin cu care era acoperit şi să-l 

ducă: 

a) primarului şi consilierilor din oraş. 

b) săracilor care trăiesc cu părerea că aurul îi poate face fericiţi. 

c) fiecărui orăşan în parte. 

 

16.  Rândunelul a adunat aurul fin, spre bucuria săracilor care strigau: 

a) Avem pâine acum! 

b) Suntem bogaţi şi celebri! 

c) Avem multe jucării preţioase! 

 

17.  Când a venit zăpada, rândunelul l-a sărutat pe Prinţul Fericit şi a căzut mort la 

picioarele lui, iar în interiorul statuiei s-a auzit un trosnet ciudat fiindcă: 

a) sabia i-a căzut din brâu. 

b) un bulgăre a fost aruncat în el. 

c) inima statuiei s-a rupt în două. 

 

18.  Văzându-l cât de ponosit arată, consilierii, primarul şi profesorul de arte au hotărât 

să: 

a) topească statuia într-un cuptor. 

b) restaureze statuia. 

c) mute statuia la muzeu. 

 



19. Fiindcă inima ruptă a Prinţului nu s-a topit în cuptor, au aruncat-o pe o grămadă de 

gunoi alături de: 

a) piese de metal netopite. 

b) Rândunelul mort. 

c) alte gunoaie din oraş. 

 

20.  Când Dumnezeu a cerut îngerului să-i aducă cele mai preţioase lucruri din oraş, 

acesta i-a adus: 

a) inima de plumb şi Rândunelul mort. 

b) rubine, diamante şi smaralde. 

c) aur, argint şi alte metale preţioase. 

 

 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” 
 


