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SUBIECTE 

Citeşte cu atenţie textul de mai jos!                    

      Trăia odată, demult, un şoricel tare fricos. Aşa de fricos era, încât rareori se încumeta să-şi 

părăsească micuţul său adăpost. De cine se temea? De toţi şi de toate, dar mai ales de pisică… 

      Dar norocul îi scoase în cale fricosului şoricel pe un magician renumit. 

Magicianului i se făcu milă de şoricel şi îi propuse: 

       – Vrei să te transform în pisică?  

–  Desigur, răspunse bucuros şoricelul. 

Şi magicianul îl transformă în pisică.  

         Dar bucuria şoricelului nu dură prea mult, pentru că auzi lătrăturile unui câine şi începu să se 

teamă de acesta.  

     Atunci magicianul îi zise: 

     – Bine, am să te transform în câine. Şi chiar aşa făcu. 

     Tocmai când magicianul vroia să plece, şoricelul transformat în câine începu să se vaite: 

       – Mi-e frică! Mi-e frică! 

       – Acum de cine îţi mai este frică? întrebă uimit magicianul. 

       – De pantere…. 

      Magicianul se încruntă puţin, dar zise: 

      – Bine, te voi transforma într-o panteră. Şi cu un singur semn transformă câinele în panteră. Dar 

pantera începu să urle cât putea: 

      – Mi-e frică! Mi-e frică!  

      – Ţie de cine ţi-e frică? întrebă magicianul supărat de-a binelea. 

      – Mi-e frică de vânător!!!! 

      Magicianul stătu puţin pe gânduri, apoi spuse:  

       – Nimic nu te poate ajuta,  caci în orice animal te-aş transforma, tu ai aceeaşi inima, inimă 

fricoasă de şoricel… 

      Şi îl transformă din nou în şoarece.   

                                          (Povestea șoricelului fricos – poveste populară indiană)  

 

 



Rezolvă cerinţele următoare:  

 

1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:  

Cine îi iese în cale şoricelului datorită norocului ?  

 

A. un magician 

B. o pisică  

C. un vânător  

D. un câine  

 

                                                                                        

2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:  

Unde trăia şoricelul ? 

 

A. într-o peşteră 

B. într-o vizuină  

C. într-un adăpost micuţ 

D. într-o cuşcă 

                                                                                                                                                                     

3 . Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:  

Alege ordinea animalelelor în care a fost transformat şoricelul:  

 

A. panteră, câine, pisică, şoricel  

B. câine, pisică, panteră, şoricel 

C. pisică, câine, şoricel, panteră 

D. pisică, câine, panteră, şoricel  

 

4. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 

Care este motivul pentru care şoricelul dorea să fie transformat de către magician  

 

A. Şoricelul dorea să fie transformat de către magician pentru a deveni regele animalelor. 

B. Şoricelul dorea să fie transformat de către magician pentru a scăpa de frica pe care o avea faţă de 

celelalte animale . 

C. Şoricelul dorea să fie transformat de către magician pentru a experimenta noi senzaţii .  



D. Şoricelul dorea să fie transformat de către magician pentru că se plictisise de viaţa sa de 

rozătoare. 

                                                                                      

5. Uneşte cu o linie numele fiecarui personaj de mai jos cu enunţul pe care l-a rostit : 

 

 Personajul                                             Enunţul rostit  

  

 Magicianul 

 

  

Mi-e frică de vânător!  

 Şoricelul 

 

 

Vrei să te transform în pisică? 

  

Acum de cine îţi mai este frică?  

  

Mi-e frică! Mi-e frică!  

 

6.  Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 

Identifică trăsăturile magicianului, aşa cum apar ele în textul dat :  

 

A. renumit, uimit, supărat 

B. mărinimos, înţelept, încruntat  

C. renumit, milos, uimit, supărat 

D. fricos, renumit , supărat 

 

7. Citeşte cu atenţie enunţurile următoare:  

 

Scrie A în caseta din dreptul enunţului pe care îl consideri adevărat şi F în caseta din dreptul 

enunţului pe care îl consideri fals.  

  

• Şoricelul din poveste credea că , dacă se transformă într-un 

animal mai puternic , va scăpa de frică. 

 

• Magicianul l-a ajutat pe iepure să îşi învingă orice frică.   

 

8.  Îţi place de comportamentul şoricelului?  

Alege una din cele două variante şi scrie un motiv pentru a-ţi susţine alegerea.  



 

           Da, pentru că ...                      sau               Nu, pentru că .... 

 

                   

                      

 

9. Completează enunţul de mai jos , bazându-te pe informaţiile obţinute din text : 

   

Magicianul i-a spus într-un final şoricelului ca nimic nu-l mai poate ajuta 

deoarece..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................                        

10. Întâmplarea prezentată poate fi una reală?  Argumentează-ţi răspunsul.  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................                                                                            

11. Alcătuieşte  o compunere despre o întâmplare imaginară petrecută  între  un şoarece şi o pisică . 

    Te poţi ajuta de următorul plan :  

 

• Introducere       - prezentarea locului, a timpului şi a personajelor 

• Cuprins             - descriererea întâlnirii dintre şoarece şi pisică ( ce dorea şoarecele 

să obţină, cine îl urmărea, ce a făcut şoarecele, a obţinut sau nu şoarecele ceea ce a 

vrut, ce a făcut pisica ) 

• Încheiere         -   care este finalul întâmplării 

                        -   care este părerea ta despre “ eroii” întâmplării imaginate de tine  

 

............................................................ 

 

 



........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

FELICITĂRI,  AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI! 

MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE ! 

 

 

 

  

  


