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Instrucţiuni pentru elevi: 

- Citeşte cu atenţie fiecare enunţ şi efectuează cu acurateţe operaţiile solicitate. 

- Lucrează independent. 

 

 

 

Îţi dorim mult succes! 
 

 

 

Raionul 

   
 

Localitatea  

  
 

Instituţia de învăţămînt 

   
 

  
 

Numele, prenumele elevului 

   



 

 

 

 

 

 

Citește textul și realizează următoarele sarcini: 
 

 

„Fotbalul este pasiunea mea”, spune deseori tatăl lui Călin, nenea Bogdan, inginer 

informatician de profesie. Și este adevărat: în fiecare duminică joacă fotbal cu prietenii  

pe terenul din apropierea casei, iar când are posibilitate, merge la meciurile de la 

stadionul „Zimbru” și urmărește cu respirația tăiată reportajele televizate de la diferite 

competiții. În perioada campionatelor, știe cu exactitate calendarul jocurilor, scorurile și 

șansele echipelor la calificare.  

Ar fi vrut să se facă și el fotbalist, chiar începuse a se antrena într-o echipă de 

juniori,  dar o fractură de gleznă l-a oprit. Nu a mai putut să facă sport de performanță, 

dar a continuat să joace   de plăcere.  

Din copilărie, Călin a prins și el gustul pentru fotbal. Mai întâi, pentru că îi plăcea 

să fie împreună cu tatăl său, apoi pentru că tatăl mai avea și un dar de povestitor 

deosebit. Îl asculta cu multă atenție și încetul cu încetul a început a-i adresa întrebări, mai 

ales când urmăreau împreună meciurile la televizor. Așa a învățat regulile jocului și a 

înțeles că pe teren trebuie să te porți civilizat.  

Într-o zi în clasa lor a venit un domn, care s-a prezentat ca antrenor și le-a propus 

băieților să se înscrie la secția de fotbal. Călin nu a stat pe gânduri deloc. S-a înscris 

primul, iar la întrebarea antrenorului de ce ar vrea să practice fotbalul, a răspuns:  

– E pasiunea mea.  

– Cunoști și regulile jocului? 

– Desigur, știu multe despre fotbal, am jucat cu băieții în curte și la tabără, dar 

niciodată nu am făcut antrenamente. Vreau să fiu un fotbalist adevărat.  

Vei merge la examenul medical, să vedem dacă nu ai vreo problemă de sănătate, care ar 

putea să fie un obstacol în calea ta spre fotbalul adevărat. 

  Nu avea probleme de sănătate. Drumul spre fotbalul adevărat îi era deschis și 

pasiunea lui căpăta culorile unei echipe. Avea să poarte echipament galben-verde.  
 

Item Puncte 

1. Alege varianta corectă, încercuind litera:  

 Pasiunea lui Călin este:  

A. șahul          B. fotbalul             C. muzica             D. pictura 

 Pentru a practica fotbalul, Călin trebuie:   

A. să susțină un examen la științe    B. să susțină probe sportive 

  C. să prezinte agenda de note            D.  să facă un examen medical 

 Tatăl lui Călin este: 

   A. fotbalist         B. profesor            C. ziarist       D. inginer   

 

 

L 0 1 

 

L 0 1  

 

L 0 1 



2. Numește două jocuri pe care le practici cu plăcere.  

____________________________    ___________________________ 

L 0 1 2 

3. Transcrie,  din text, continuarea enunțurilor:  

 Din copilărie, Călin  __________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

 Drumul spre fotbalul adevărat __________________________________ 

_______________________________________________________________. 

 

L 0 1 2  

L 0 1 2 

4. Numește patru acțiuni pe care le faci, de obicei, la lecțiile de educație 

fizică: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

L 0 1 

2 3 4 

5. Încercuieşte litera A pentru afirmaţiile adevărate şi litera F pentru cele 

false: 

 Călin este indiferent față de fotbal.                                            A       F 

 De la tatăl său Călin a învățat regulile jocului.                           A       F 

 Din motive de sănătate, nenea Bogdan nu a devenit fotbalist    A       F 

profesionist. 

 

 

L 0 1 

 

L 0 1 

L 0 1 

6. Formulează două întrebări pe baza textului. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

L 0 1 2 

L 0 1 2 

7. Răspunde în două enunțuri complete la întrebările formulate de tine la 

itemul precedent.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

L 0 1 2 

L 0 1 2  

8. Completează enunțurile folosind cuvintele potrivite:  

 Persoana care practică fotbalul se numește ________________________. 

 Persoana care practică înotul se numește _________________________. 

 

L 0 1 2  

9. Intitulează textul. 

_____________________________________________________ 

L 0 1 2 

10. Explică, în două enunțuri, cum a învățat Călin regulile fotbalului. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

L 0 1  

2 3 



11. Transcrie, din enunțul dat mai jos, trei verbe:  

Într-o zi în clasa lor a venit un domn, care s-a prezentat ca antrenor și le-a 

propus băieților să se înscrie la secția de fotbal. 

______________________  ______________________  __________________ 

 

L 0 1  

2 3 

12. Pune cuvintele date la numărul plural: 

 teren  -  ______________________________ 

 stadion -  _____________________________ 

 

L 0 1 

2 

13. Scrie câte un sinonim pentru fiecare dintre cuvintele de mai jos: 

 cunoști - _____________________________ 

 drum - ______________________________ 

 

L 0 1 2 

14. Plasează în  propozițiile de mai jos una dintre ortogramele  la, l-a: 

 Tu vii  __________ antrenament? 

 Antrenamentul începe ________ ora 16:00. 

 Cineva _________ văzut azi pe Călin? 

 Călin era  __________ intrarea pe teren.  

 

 

L 0 1 

2 3 4 

15. Scrie un text, din cinci enunțuri, cu titlul:  

Jocul meu preferat 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

L 0 1 

L 0 1 

L 0 1 

L 0 1 

L 0 1 

L 0 1 

L 0 1 2 

 

Total: 50 

 


