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Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră, riglă. 

 

 

 

Instrucţiuni pentru elevi:  

 

 Scrie numele şi prenumele în spaţiul rezervat în acest scop. 

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

 Lucrează independent. 

 Respectă cu stricteţe timpul rezervat pentru efectuarea testului. 
 

 

 

 

Îţi dorim mult succes! 
 

Numele şi prenumele evaluatorului:        Punctaj acordat ____________ 

 

 

           Nota____________ 

B F 



 
 

 

 

 

 

Citeşte textul şi realizează sarcinile propuse: 
 Cinci pâini 

Doi oameni, cunoscuți unul cu altul, călătoreau odată pe un drum. Unul avea în 
traista sa trei pâini, iar al doilea două pâini. După un timp, fiindu-le foame, poposesc la 
umbra unei sălcii pletoase, lângă o fântână și se pun să mănânce împreună. 

Tocmai când au scos pâinile din traiste, iată și un al treilea, drumeț necunoscut, se 
apropie de ei. Acesta îi rugă să-i dea și lui ceva de mâncare. 

– Poftim, om bun, și ospătează împreună cu noi, ziseră cei doi drumeți, căci unde 
mănâncă doi, mai poate mânca și al treilea. 

Au mâncat toţi trei, până ce au terminat toate cele cinci pâini. După aceea, 
călătorul străin scoase cinci lei și-i dă la întâmplare celui care avuse trei pâini, pentru a 
le mulțumi pentru binele ce i-au făcut.  

După ce a plecat străinul, cel care avuse trei pâini îi dă celui cu două pâini doi lei, 
zicând: 

– Ține, frate, partea dumitale. Ai avut două pâini întregi, doi lei ți se cuvin. Și eu 
iau trei lei, pentru că am avut trei pâini. 

–  Cum așa? zise celălalt cu dispreț. De ce numai doi și nu doi și jumătate? 

Cei doi drumeți s-au luat la ceartă. În cele din urmă, au hotărât să se judece. 

Ajunși la judecătorie, drumeții i-au povestit judecătorului întâmplarea. Acesta a 
hotărât să îi dea celui cu trei pâini patru lei, iar celui cu două pâini să-i dea un leu. 

 (După Ion Creangă) 

Item Puncte 
1. Încercuieşte litera din dreptul variantei corecte. 

• Câte pâini avea în traistă al doilea drumeț? 
        A. una              B. patru                C. trei              D. două 
• Cum le-a mulțumit străinul drumeților pentru prânz? 
        A. i-a invitat în ospeție                          C. le-a dat cinci lei   
        B. nu le-a mulțumit                                D. le-a oferit traista sa  
• Drumeții au hotărât să-și facă dreptate: 
       A. la curtea domnească                           C. la judecător   
       B. la boier                                                D. la târg 

 
 
L 0 1 
 
L 0 1 
 
L 0 1 



2. Răspunde, în spațiul rezervat, cu enunțuri complete, la fiecare 
dintre întrebările de mai jos: 

• Unde s-au oprit drumeții pentru a-și potoli foamea? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
• De ce au ajuns drumeții la judecător? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
 
L 0 1 2 
 
 
L 0 1 2 

3. Completează enunţul cu unul din cuvintele propuse în paranteze. 
  
Textul citit este o _________________________________. 
                                       (povestire, legendă, fabulă)  

L 0 2 

4. Încercuiește litera A pentru enunțurile adevărate și litera F pentru 
cele false: 

• Patru drumeți s-au așezat să-și potolească foamea.                         A    F 
• Al doilea drumeț a cerut ca banii să fie împărțiți în mod egal.        A    F 
• Judecătorul a hotărât să dea toți banii celui care avea trei pâini.    A    F 

 
 
L 0 1 2 
3 

5. Continuă propozițiile cu informații din text. 
Al treilea călător s-a rugat de cei doi ___________________________ 

__________________________________________________________. 
     Primul călător și-a oprit trei lei, fiindcă _________________________        
___________________________________________________________. 

 
 
L 0 1 2 
L 0 1 2  

6. Subliniază proverbul care exprimă ideea textului. 

• Când doi se ceartă, al treilea câştigă. 
• Nemulțumitului i se ia darul. 
• O zi de primăvară hrănește un an. 

 

L 0 2 

7. Selectează din text sinonime pentru cuvintele de mai jos: 
• mănâncă -  ____________________  
• sfadă -        ____________________   
• au decis -  ____________________ 

 
L 0 1 2 
3 

8. Uneşte fiecare titlu din coloana A cu partea textului care îi 
corespunde din coloana B. 

                         A                                                              B 
 Ospăţul celor trei drumeți            Introducere 
 La judecată                                          Cuprins 
 Popasul drumeților             Încheiere 
                                                                                 Titlu 

 
 
L 0 1 2 
3 
 

9.  Scrie trei cuvinte din familia lexicală (de cuvinte) a substantivului 
călătorul: 

____________________   __________________    __________________ 

 
L 0 1 2 
3 



10. Completează, îmbinările de mai jos ca să obții comparații: 
• Necunoscutul era flămând ca __________________________ . 
• Drumețul a scos din traistă o pâine rotundă ca __________________ . 

L 0 1  
L 0 1 
 

11.  Alcătuiește câte un enunț cu ortogramele: ia, la. 
a)_________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
b) _________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 

 
 
L 0 1 2 
L 0 1 2 

12.  Indică, în parantezele alăturate, ce părți de vorbire sunt cuvintele 
evidenţiate.  

• Poftim, om bun (_______________), și ospătează împreună cu noi. 
• Ai avut două (________________) pâini întregi, doi lei ți se cuvin. 
• Drumeții i-au povestit (_______________) judecătorului întâmplarea. 

 
 
L 0 1 
L 0 1 
L 0 1 

13. Completează casetele din dreapta, cu trăsăturile morale pe care le 
deduci din descrierea faptelor (acţiunilor săvârșite). 

Fapta (acţiunea săvârșită) Trăsătura morală 
Străinul le-a mulțumit pentru binele făcut.  
Judecătorul a făcut dreptate.  

 

 
L 0 1 
L 0 1 
 
 
 

14. Formulează o propoziție exclamativă și una interogativă, având 
începutul dat: 
• Omule, __________________________________________________  
• Cum ____________________________________________________  

 
L 0 1 2  
L 0 1 2 

15. Alcătuiește un text, din cinci enunțuri, cu titlul:  
Îmi plac poveștile 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

 
 
 
L 0 1 
L 0 1 
L 0 1 
L 0 1 
L 0 1 
L 0 1 
L 0 1 2 

Total: 50 
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