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FIȘA DE RECAPITULARE FINALĂ 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

 

Citeşte, cu atenţie, textul şi răspunde cerinţelor: 

 

Toni vrea la Antipa 

 

     „În casa familiei Manolache predomină liniştea şi calmul unei după-amieze de sâmbătă. 

Domnul Manolache se învârte pe podeaua goală din sufragerie, în căutarea încărcătorului de la 

laptop. 

 —Ce sfântă ar fi acum o pauză şi-o gură de aer. Îmi vâjâie capul, iar ochii parcă nu-mi mai 

dau ascultare. Și cablul ăla?! Parcă i-au crescut picioare. 

 —Pune-i frână şi-ncepe totul cu o pauză, tată. Încă mai avem timp să mergem la muzeu, apoi 

te ajut şi eu să-1 cauţi, spuse Toni. 

 —Dar, Toni, trebuie să scriu. Sunt contra cronometru, zise tatăl uşor furios. 

       —N-ai încotro, o promisiune odată făcută, trebuie ţinută. Vreau să văd ursul polar, aşa că ori 

zburăm la Polul Nord, ori mergem la Muzeul Antipa. 

 —Ce glumeţ eşti, măi copile. Parcă ai fi Einstein! Ursul tău alb mi-a speriat inspiraţia. Hai, toată 

lumea sus! 

      Câteva ore mai târziu, la ieşirea din muzeu: 

      —Cele mai bune lucruri de pe pământ încep cu cel care îndrăzneşte, iar împreună ele au mai 

multe şanse să se împlinească. La fel ca acum, tată. Şi nu uita să săruţi un exponat de La revedere! 

Ai de unde alege. 

     —Asta visezi tu când închizi ochii? întrebă distrat tatăl. 

     —La mine, orice vis e paradis. La fel ca în cărţile de poveşti.  

    —Mi-ai redat inspiraţia, Toni. Astăzi, tu ai fost povestea mea! Acum trebuie să scriu." 

                                  

                                                                                         (text de Lavinia Sîrbulescu) 

 

 



  

1. Câte personaje sunt în textul de mai sus.  

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.  

a) tatăl, mama şi fiul;  

b) domnul Manolache şi fiul său;  

c) tatăl, mama, copilul şi Einstein.  

 

2. În ce zi a săptămânii se petrece acţiunea? 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.  

a) duminică;  

b) într-o zi din vacanţă de vară;  

c) sâmbătă; 

d) nu se precizează în text. 

 

3. Unde hotărăsc să meargă membrii familiei Manolache?  

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.  

a) La Muzeul Antipa; 

b) La cumpărături;  

c) La un muzeu care găzduia o expoziţie cu animale; . 

d) La grădina zoologică.  

 

4. De ce trebuie să ajungă la muzeu?  

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.  

a) Pentru că o promisiune odată făcută trebuie respectată.  

b) Pentru că se plictiseau acasă.  

c) Pentru că primiseră o invitaţie pentru acea după-amiază. ,  

 

5. În text se spune „cele mai bune lucruri de pe pământ încep cu cel care îndrăzneşte să le 

facă". Ce vrea să spună băiatul? 

Scrie răspunsul pe spaţiul dat. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



 

6. Unde găseşte copilul paradisul? 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

a) La expoziție; 

b) În visele lui; 

c) În excursiile pe care le face; 

d) În bibliotecă. 

 

7. Citeşte, cu atenție, următorul şir de litere: a, b, e, r, p, t, m, o,u. Grupează literele pentru a 

obține silabe. Cu silabele obținute, alcătuieşte trei cuvinte. Un cuvânt trebuie să fie format 

dintr-o silabă, următorul din două silabe, iar ultimul din trei silabe. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Desparte cuvintele în silabe. Taie cu o linie prima silabă. Scrie cuvintele nou obținute. 

măslină, colac, aprinde, duce, cocoş, triunghi, pasărea. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

9. Citeşte, cu atenție, textele de mai jos. Încercuieşte ortograma scrisă corect. 

 

Într-o/Întro zi de joi am hotărât să mergem în vizită la Maria. În grădina s-a/sa Maria 

ne aştepta împreună cu cei doi cățeluşi pe care îi are de la bunicii săi. Cât timp am stat noi de 

vorbă, unul dintre căteluşi a plecat de lângă noi. 

Atunci, fetița a luat o bucată de ciocolată şi a intrat într-o/întro altă grădină care dădea în 

curte. Pentru a ajunge acolo, trebuia să sară peste un pârleaz sau/s-au să ocolească nişte stupi. 

Pentru că îi era frică de albine, Maria a ales prima variantă. 

 

 

 


