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TESTUL 1 

Autor Gheorghe Roxana, Școala Gimnazială Nr. 190, București 

Citește textul și rezolvă cerințele. 

 

Ursulețul și luna 

după Mircea Sântimbreanu 

 

Era trist ursuleţul. În dormitor era întuneric. Fetiţa, stăpâna lui, dormea de mult. 

De lângă piciorul patului, unde se afla, ursuleţul nu vedea nimic. Cu singurul lui ochi 

de sticlă zărea luna aurie şi rotundă. Ea îşi lipise faţa mare de geam şi, clipind parcă din ochi, 

îl îndemna să-şi descarce inima. 

– Dacă aş fi un ursuleţ adevărat, aş pleca. Dar nu sunt decât un ursuleţ  de pluş. 

– Unde vrei să pleci? l-a întrebat Luna. 

– M-aş duce la etajul întâi. Acolo locuieşte o fetiţă. 

– O cunosc, zâmbi Luna. Nici nu ajunge la sonerie. 

– Stăpâna mea nu vrea să se joace cu ea. I-a zis că e prea mică şi a 

gonit-o. 

Fetiţa a plecat şi a plâns pe trepte. Am vrut să o mângâi. 
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1. Bifează numele autorului. 

Mircea Cărtărescu Mircea Sântimbreanu Mihai Eminescu 

2. Textul dat conține un număr de: 

4 alineate 7 alineate 5 alineate 

3. Notează X în dreptul seriei care conține personajele fragmentului: 

ursulețul de pluș, Soarele ursulețul de 

pluș, Luna  

ursul brun, Luna 

 

4. Scrie câte un enunţ despre fiecare personaj. 

 

 

5. Primul dialog din fragment se referă la: 

a)sentimente b) anotimpuri c) jocuri 

6. Unește fiecare personaj cu însușirile potrivite: 

ursuleţul 

luna 

stăpâna ursuleţului 

ordonată, vesel trist, 

prietenos aurie, 

rotundă 

răutăcioasă, dezordonată 

 

7. Formulează, pe baza textului, o întrebare şi răspunsul potrivit. 

8. Explică de ce crezi că ursuleţul era trist. 

 

 

 



 

TESTUL 2 

Autor Gheorghe Roxana, Școala Gimnazială Nr. 190, București 

Citește textul și rezolvă cerințele. 

 

 

 

de George Coşbuc 

 

Ieri vedeam pe luncă flori... 

                               Mândri fluturi zburători 

Şi vedeam zburând albine! 

Ieri era şi cald şi bine. 

 

Azi e frig şi nori şi vânt,  

Frunzele cad la pământ,  

Florile stau supărate,  

Veştejesc de brumă toate. 

 

 Ieri era frumos pe-afară  

                                             Ca-ntr-o caldă zi de vară.  

                                                Azi e toamnă pe  pământ 

Vreme rea şi bate vânt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Caracteristicile unei poezii sunt: 

  text scris în versuri                 scrierea cu literă mare                               prezența 

                                                  a fiecărui vers                                           personajelor                                                                                                               

  

2. Completează următorul tabel cu elementele naturii prezentate în poezie 

3. Asociază însușirile date cu substantivul potrivit din poezie: 

4. Încercuiește cuvintele care arată elemente din natură. Desparte în silabe 

aceste cuvinte.      

                                 ieri, luncă, fluturi, vedeau, vânt, frunzele 

5. Descrie în 6 rânduri anotimpul toamna. Poți folosi cuvinte/expresii 

deosebite din poezie. 

 

 

 

Elemente ale naturii 

ieri – VARA azi – TOAMNA 

 

 

rea  

supărate 

mândri  

caldă 

rece 

fluturi  

flori  

   vreme     

    zi 



 

 

TESTUL 3 

Autor Gheorghe Roxana, Școala Gimnazială Nr. 190, București 

 

Citește textul și rezolvă cerințele. 

 

„Într-o zi, era mare agitaţie la bucătărie cu pregătirile care se făceau pen- 

tru marele bal ce se dădea, în sala cea mare, în cinstea tânărului prinţ. Nici că se 

mai pomenise atâta vânzoleală. Fuseseră invitate toate doamnele şi domnii din 

ţinut şi trebuiau pregătite mâncăruri, curăţate şi frecate vasele de argint şi de   aur, 

lustruite podelele. Totul trebuia să strălucească lună până seara. 

– Ce mult aş vrea să merg şi eu la acest bal! spuse, plină de speranță, 

Blăniţă-de-pisică. 

Auzind aceasta, bucătăreasa cea haină îi zise: 

– Ce! O spălătoreasă de vase la bal?! Că bine ţi-ar mai sta în blana ta de 

pisică, jerpelită şi unsuroasă, printre toţi cei din lumea bună! Hai, dă-i zor cu 

treaba, neobrăzată ce eşti ! 

Pe lângă ocară, aruncă şi un lighean cu apă murdară în faţa fetei, dar 

Blăniţă-de-pisică râse şi-şi şterse apa de pe ochi. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Scrie un titlu potrivit textului. 

2. Bifează personajele din fragmentul dat: 

 

3. Răspunde la întrebări: 

a) De ce era agitaţie la bucătărie? 

 

b) Cum a primit fata ocara adusă de bucătăreasă? 

 

4. Pune semnul X în coloana care arată felul și numărul corespunzător fiecărui 

substantiv: 

 

Substantivul Comun Propriu Singular Plural 

bucătărie     

doamne     

Blăniuă-de-pisică     

ochi     

5. Încercuiește cuvintele care conţin grupuri de litere: 

 

6. Alege cuvintele/expresiile potrivite pentru fiecare situație dată: bună, 

răutăcioasă, plină de umor, plină de speranță, frumos, urât, va merge la bal, va 

merge în parc. 

Blăniță-de-pisică era   ,pentru că  . 

Bucătăreasca era  ,pentru că i-a vorbit____________fetei. 

7. Povesteşte, pe scurt, textul citit, folosind următoarele repere: la început, apoi, mai 

târziu, după aceea, la sfârșit. 

 

 

 

împărăteasa bucătăreasaa Blăniță-de-pisică  

agitație, bucătărie, făceau, spălătoreasă, unsuroasă, argint, trebuia 


