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CINE A DESCOPERIT HÂRTIA 

 

Hârtia a fost descoperită de viespi. În epoca de piatră, când oamenii încă mai 

desenau pe pereții stâncilor cu câte o bucată de piatră, viespile deja pregăteau o 

țesătură fibroasă din resturi de plante pe care le amestecau cu saliva lor. Această 

țesătură le era de folos la clădirea adăposturilor lor, și nu era altceva decât un fel 

de hârtie. 

Vechii egipteni scoteau hârtie din arbuștii de papirus. Chinezii la care tehnica 

fabricării hârtiei este și mai veche, o produceau din cârpe. Abia în anul 1845, hârtia 

a fost fabricată din lemn. Inventatorul acestui procedeu a fost germanul F.G. Keller. 

 

 

Citește cu atenție următorul text: 
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a) Cum pregăteau viespile țesătura fibroasă? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

b) Din ce scoteau vechii egipteni hârtie? 
 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

Nu se completează de către elev 

COD 

 

 
mar____ne 

ra_____tă 

______dușie 

a______le 

_______reșe 

______tuțe 

______rafă 

genun______ 

 
 

Nu se completează de către elev 

COD 
 

1. Răspunde la următoarele întrebări: 

1.  

2.  

2. Completează silaba care lipsește: 
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frunză                                         senin 

soare                                        verde 

zi                                              înfrunzit 

lumină                                      dogoritor 

cer                                            luminoasă 

pom                                          orbitoare 

Nu se completează de către elev 

COD 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

1. Chinezii produceau hârtia din cârpe de mătase. 
 

2. Abia în anul 1845 hârtia a fost fabricată din lem. 
 

 

Nu se completează de către elev 

COD 
 

 

3.  

3. Unește cu o linie cuvântul cu însușirea potrivită: 

4.  

4. Marchează cu X răspunsul corect: 
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1. În epoca de piatră oamenii încă mai desenau pe pereții stâncilor cu_________________. 

 

2. Viespile pregăteau o țesătură fibroasă din resturi de ________________pe care le 

amestecau cu_____________________. 

 

Nu se completează de către elev 

COD 
 

 
 

 

1. Vechii egipteni scoteau hârtia din arbuștii de 
 

a) nuc 

 

b) salcie 

 

c) papirus 

 

2. Hârtia a fost descoperită de 

a) țânțari 

 

b) viespi 

 

c) păsări 

Nu se completează de către elev 

COD 
 

5.  

6.  

6. Marchează cu X răspunsul corect: 

5. Scrie, în propozițiile de mai jos, cuvintele potrivite. 



 

 

MODEL 2 – Scris-citit – Limba română (școli și secții cu predare în limba croată maternă) 

EN II – 2014  Pagina 6 din 6 

 

 

hârtia  ___________________________ 

descoperită ___________________________ 

viespi  ___________________________ 

chinezii  ___________________________ 

papirus  ___________________________ 

fabricării  ___________________________ 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Nu se completează de către elev 

COD 
 

 

 

FELICITĂRI, AI AJUNS LA FINALUL TESTULUI! 

MULȚUMIM PENTRU PARTICIPARE! 

7. Desparte în silabe următoarele cuvinte: 

8. Povestește textul în 5 propoziții. 

7.  

8.  


