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Citeşte textul şi realizează sarcinile propuse: 

 
PUIUL DE CĂPRIOARĂ 

 Ninsese toată ziua. Către seară, a început să viscolească atît de puternic, încît nu se mai putea 
vedea om cu om. 
 Mihăiţă, după sobă, asculta povestea bunicii. 
 Un urlet îndepărtat îi înfioră pe amîndoi. 
 - N-o fi tata, bunicuţo?    
 Bătrîna se apropie de fereastră.  
 - Ce e, maică-mare?  
 - Lupii fugăresc o căprioară!  
 - Sînt mari?  
 Femeia nu-i răspunse. Băiatul se ridică să-i vadă. Două mogîldeţe, cu ochii lucind ca jarul, 

săreau prin zăpadă, căutînd să încolţească biata căprioară.  
 - Bunicuţo, să-i deschidem uşa să intre în casă! Altminteri, o sfîșie!  
 - Vezi-ți de treabă, copile, îngînă bătrîna.  
 Fără să mai aştepte, băiatul aprinse lampa, găsi o cămaşă ruptă, îi dădu foc şi deschizînd uşa, 
aruncă făclia departe, în omăt. Ca prin farmec, lupii se opriră, iar căprioara trecu pragul casei, 
tremurînd şi răsuflînd din greu. Era un pui cu ochii mari şi lucioşi, de parcă ar fi fost muiaţi în 
untdelemn. Abia se mai putea ţine pe picioare. 
 Toată iarna puiul de căprioară a stat în casă. Mihăiță i-a făcut un culcuş de paie și îngrijea de 
el ca de un frate bun. 
 În primăvară, cînd a început să dea colţul ierbii, Mihăiţă i-a deschis ușile. Puiul de căprioară 
a păşit sfios, a mai primit o mîngîiere, apoi a luat-o la fugă spre pădure. 

(Adaptare după Virgil Carianopol) 
 

1. Încercuieşte litera din dreptul variantei corecte:  
• Titlul textului este:  

A. ,,Mica căprioară”  B. ,,Căprioara” C. „Rătăcita căprioară” D. ,,Puiul de căprioară”. 
• Ce-i sperie pe Mihăiţă şi pe bunica lui? 

A. vuietul vîntului   B. bătăile în geam   C. urletul îndepărtat   D. mersul lui tata. 
• Pe cine urmăreau lupii? 

A. pe Mihăiţă         B. pe căprioară         C. pe bunică     D. pe cîini. 
• Ochii lucind ca jarul erau: 

A. ai lui Mihăiță        B.  ai puiului de căprioară    C. ai bunicii       D. ai lupilor. 

 
 
L 0 1 

L 0 1 

L 0 1 

L 0 1 



2. Răspunde, în spațiul rezervat, cu enunțuri complete, la fiecare dintre întrebările 
date: 

• Cu ce scop a aruncat Mihăiță făclia departe, în omăt? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

• Cum îngrijea băiatul de căprioară? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

L 0 1 
2 

L 0 1 
2 

3. Încercuieşte litera A pentru afirmaţiile adevărate şi litera F pentru cele false: 
Vara, o haită de lupi urmărea o căprioară.                           A    F 
Căprioara a stat două zile în casa bunicii.                                       A    F 
Bunica a venit de la oraş şi a găsit puiul de căprioară în casă.         A     F  
Căprioara trecu pragul casei, tremurînd şi răsuflînd din greu.         A     F 

 
L 0 1  
L 0 1 
L 0 1  
L 0 1 

4. Rescrie din text patru cuvinte ce îți sugerează anotimpul iarna. 
_______________________________________________________________________ 

L 0 2 

5. Subliniază (în text) enunțul care constituie încheierea textului. L 0 1 

6. Transcrie din text enunţul în care este descrisă căprioara. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

L 0 1 
2 

7. Numerotează următoarele propoziţii în ordinea în care s-au petrecut întîmplările 
din povestire. 
        Căprioara a intrat în casă. 
   1   Un urlet îndepărtat îi înfioră pe Mihăiţa şi pe bunica sa. 
        Lupii doreau să încolţească biata căprioară. 
        Mihăiţă îngrijea puiul de căprioară ca pe un frate bun. 
        Puiul de căprioară a luat-o la fugă spre pădure. 

 
 
L 0 1 
L 0 1 
L 0 1 
L 0 1 

8. Identifică personajele din text după faptele lor și înscrie-le în tabel.  
 
Fapte Personaje 

Fugăreau o căprioară.  

A ştiut că lupii fug de lumină şi de foc.  

Şi a păşit sfios afară şi a fugit spre pădure.  
 

 
 
L 0 1 
L 0 1 
L 0 1 
 

9. Găseşte, în text, cuvinte cu sens apropiat (sinonime) pentru cele indicate: 
Basmul – ____________________    minune – ____________________ 
timid – ______________________    a mers – _____________________ 

L 0 1 
2 3 4 

10. Formulează ideea principală a textului, continuînd enunțul: 
Textul mă învață să _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

L 0 1 
2 



11. Unește fiecare definiție din coloana A cu partea de vorbire din coloana B. 
A 

• Partea de vorbire care denumește obiecte, ființe și fenomene  
ale naturii se numește (…) 
• Partea de vorbire care exprimă acțiunea, starea sau existența  

se numește (…) 
• Partea de vorbire care ține locul unui substantiv  

se numește (…) 
• Partea de vorbire care exprimă o însușire se numește (…) 

B 
verb 

substantiv 

adjectiv 

numeral 

pronume 
 

 

L 0 1 

L 0 1 

L 0 1 

L 0 1 

12.  Subliniază cuvintele care trebuie excluse, pentru a transforma propoziția 
dezvoltată în propoziție simplă. 

• Oamenii milostivi ocrotesc animalele. 
• Băiatul îngrijește un iepuraș alb. 
• El hrănește animalul cu morcovi dulci. 

 
 
L 0 1 
L 0 1 
L 0 1 

13. Plasează în locul punctelor ortograma potrivită:  i-au, ia, s-a,  
• Bunica …….…. uitat pe fereastră.  
• Sunetele scoase de lup………… speriat grozav. 
• Căprioara ……….….. mîncare din mîinile lui Mihăiță. 

L 0 1 
L 0 1 
L 0  1  

14. Alcătuieşte un enunţ în care cuvîntul „mai” să aibă alt sens decît cel din text. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

L 0 1 
2  

15. Scrie un text din 5 enunțuri, cu titlul „Animalul îndrăgit”. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

L 0 1 
 
L 0 1 
2 3 4 
5 
 
L 0 1 
2 
 

Total: 50 de puncte  

 


	Rechizite și materiale permise: pix de culoare albastră, riglă.
	Instrucțiuni pentru elevi:
	Îți dorim mult succes!
	Numele și prenumele evaluatorului: ________________________________
	Citeşte textul şi realizează sarcinile propuse:

