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Citeşte textul: 

      Odată, o vulpe se preumbla pe un câmp înverzit. Şi, păşind ea agale, dădu peste nişte gâşte 

dolofane, că-ţi lăsa gura apă, văzându-le. Erau trei. Ba nu, patru. Dintr-un tufiş apăru şi a cincea. 

      - Hehehe – le zise ea – îmi pare mie c-am venit la ţanc, de parcă aş fi fost poftit anume la 

masă! 

      Auzind-o, una din ele spuse: 

      - Prea cinstită vulpe, acu', dacă ne-a fost sortit să pierim, îndură-te şi fă-ne un hatâr: lasî-ne să 

înălţăm o rugăciune către Cel de Sus, că nu se cade să murim încărcate de povara păcatelor 

noastre. După ce-om sfârşi, ne-om aşeza toate în rând, ca să poţi să ne mănânci. 

      - Accept! răspunse vulpea. Şi jur pe frumoasa mea coadă să aştept până ce veţi sfârşi!... 

      Şi se porni întâia gâscă să-şi rostească rugăciunea, o rugăciune lungă, lungă… Întruna înşira 

„ga, ga!”, ridicând ochii la cer. Cea de-a doua începu şi ea să gâgâie. Şi fiindcă nu se arătau prea 

dornice să sfârşească, porni a treia, apoi a patra şi, în curând a cincea. 

      Şi, pasămite, când or sfârşi rugăciunea, oi continua şi eu povestea, dar, deocamdată, din câte 

am aflat, cu toate încă se mai roagă… 

                                                         (după Vulpea şi gâştele de Fraţii Grimm) 

A. Scrie răspunsuri potrivite pentru fiecare din cerinţele de mai jos: 

1. (2p)Precizează, într-un enunţ, titlul fragmentului. 

______________________________________________________________________________ 

2. (4p)Transcrie câte un cuvânt/grup de cuvinte care indică timpul, respectiv spaţiul acţiunii. 

______________________________________________________________________________ 

3. (2p)Precizează, într-un enunţ, personajele textului. 

______________________________________________________________________________ 

4. (5p)Scrie două idei principale din textul dat. 

______________________________________________________________________________ 

 

 



5. (3p)Precizează tipurile de sunete din cuvântul vulpea. 

_____________________________________________________________________________ 

6. (6p)Scrie numărul de litere şi de sunete din cuvintele: 

rugăciunea _______________________;cinstită ___________________________________ 

7. (4p)Desparte în silabe cuvintele: odată, păcatelor, sfârşească, povestea.  

______________________________________________________________________________ 

8. (4p)Ordonează alfabetic cuvintele din propoziţia: Odată, o vulpe se preumbla pe un câmp 

înverzit. 

______________________________________________________________________________ 

9. (5p)Alcătuieşte câmpul lexical al cuvintelor ce denumesc animale sălbatice (5 termeni): 

______________________________________________________________________________ 

10. (8p)Indică sinonimele cuvintelor subliniate: 

agale _________________________ 

dolofane ______________________ 

să pierim _____________________ 

sfârşi _________________________ 

11. (8p)Precizează antonimele cuvintelor puse în chenar: 

frumoasă _____________________________ 

veţi sfârşi _____________________________ 

întâia _________________________________ 

lungă _________________________________ 

12. (6p)Stabileşte tipul propoziţiei după criteriile învăţate: Şi, păşind ea agale, dădu peste nişte 

gâşte dolofane. 

______________________________________________________________________________ 

13. (1,4p)Precizează timpul verbelor de la modul indicativ: 

veţi rămâne _________________________________ 

ajungeau ____________________________________ 

fuseseră _____________________________________ 

vor fi colindat ________________________________ 

spuseră ______________________________________ 

merg _________________________________________ 



am adăugat ___________________________________ 

 

14. (1,2p)Construieşte propoziţii în care verbele a fi, a avea, a vrea să aibă valoare predicativă şi 

valoare auxiliară.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

B. Imaginează, în 50-60 de cuvinte, un deznodământ al poveştii Vulpea şi gâştele. (1,3p) 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


