
                              

 

TEST DE EVALUARE 

                                                    Unitatea de învățare „Călătorie pe un nor” 

                                                                                      prof.înv.primar,Sprînceană V. Mariana 

                                                                  Şcoala Gimnazială ,,Dragoş  Marin”, Ştefan cel Mare, Călăraşi 
 

1. Se dă fragmentul: 
 

 Într-adevăr, Vocea părea să vină chiar dinspre tron. Așa că se îndreptară într-acolo, așezați în 

rând. 

 ─ Am venit să-ți ții promisiunea, Oz! zise Dorothy. 

 ─ Ce promisiune? întrebă Oz. 

 ─ Ai făgăduit să mă trimiți înapoi în Kansas când Vrăjitoarea cea Rea va fi 

nimicită, zise fata. 

 ─ Iar mie mi-ai făgăduit minte, zise Sperie-Ciori. 

 ─ Iar mie, inimă, spuse Omul de Tinichea. 

 ─ Iar mie, curaj, adăugă Leul cel fricos. 

 ─ Dar a fost cu adevărat răpusă Vrăjitoarea cea Rea? îi întrebă Vocea, și lui 

Dorothy i se păru că tremură puțin. 

 ─ Da! Am topit-o eu cu o găleată de apă. Trebuie să-ți ții promisiunile! exclamă fata. 

 Leul se gândi că n-ar strica să-l înspăimânte pe Vrăjitor, așa că scoase un răget asurzitor și 

cumplit, atât de înfricoșător, că Toto sări speriat de lângă el direct în paravanul așezat într-un colț. 

Acesta căzu cu zgomot și toți se uitară într-acolo și rămaseră cu gura căscată. Chiar în locul pe care-l 

ascundea paravanul stătea un bătrânel chel și zbârcit. 

 

(după L. Frank Baum – Vrăjitorul din Oz) 

 

           a. Bifează răspunsul corect: 

Vocea venea dinspre: 

□ tren;  □ tron;  □ într-acolo;  □ rând. 

 

Vrăjitorul promisese: 

□ să o trimită pe Dorothy în Kansas;  □ să îi dea curaj Leului; 

□ o inimă Omului de Tinichea;  □ minte lui Toto. 

  

Leul a scos un răget: 

□ ca să dărâme paravanul; □ pentru că îi era frică; 

□ ca să-l înspăimânte pe Oz; □ ca să-l sperie pe Toto. 

 

Vrăjitoarea cea Rea a fost răpusă: 

□ de gripă;  □ de apă;   □ de leu;  □ de Vrăjitor. 

 

b. Scrie cuvintele cu înțeles asemănător pentru: 

 

fricos =  ___________________  să înspăimânte = _________________ 

răpusă =  __________________  bătrânel = ________________   

promisiune = _______________  se uitară = _________________ 

 

 

 



c. Scrie cuvintele cu înțeles opus pentru: 

 

fricos ≠  _________________  căzu ≠ _________________ 

înapoi ≠  _________________  întrebă ≠ ________________                                     

puțin ≠ _________________                         zgomot ≠ _______________ 

 

      2. Completează: 

  Fragmentul dat este dintr-un text _____________ pentru că informațiile reale se îmbină cu cele 

______________, iar autorul folosește cuvinte și ______________ care îl impresionează pe 

________________ . Pentru că se prezintă întâmplările în ordinea desfășurării lor putem spune că este 

un text ______________ . 

În acest fragment sunt prezente următoarele personaje: _________________________ 

________________________________________________________________________ . 

  

 3. Completează semnele de punctuație lipsă: 

 Omul de Tinichea se năpusti către omuleț, strigând [    ] 

 [    ] Cine ești [    ] 

 [    ] Sunt Oz cel Mare și Cumplit [    ] zise cu glas tremurător [    ] Te rog, nu mă tăia [   ] 

[    ] Oz [  ] noi credeam că ești un cap uriaș [  ] o minunată doamnă [   ] o fiară cumplită sau o 

minge de foc [    ] se mirară ei. 

 

4. Exprimă-ți părerea despre personaje, răspunzând la următoarele întrebări: 

De ce crezi că Dorothy dorea să se întoarcă la unchii ei cu care locuia în Kansas? 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ . 

Crezi că Leul mai avea nevoie de curaj? Argumentează. 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ . 

Ce părere ai despre comportamentul Vrăjitorului din Oz? Argumentează. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ . 

 

5. Povestește în 4-5 rânduri textul de la exercițiul 3, folosind expresiile „la 

început”, „apoi” și „după aceea”. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Dacă ai terminat testul, verifică-te cu atenție și corectează-ți eventualele greșeli! 


