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♦ Citeşte cu atenţie textul de mai jos!

Un bulgăre de zăpadă
de Edmondo de Amicis
Ninge întruna.
S-a întâmplat ceva trist când am ieșit din școală. Băieții cum ajunseră
pe Corso, începură să se bată cu bulgări tari ca piatra făcuți cu zăpadă
umedă. Trecea multă lume pe trotuare. Un om le strigă:
— Astâmpărați-vă, băieți! În minutul acela se auzi un vaiet îngrozitor
din partea cealaltă a trotuarului și un biet bătrân își acoperi ochii cu
amândouă mâinile, iar un băiețel de lângă dânsul strigă din toate puterile: "Ajutor, ajutor!" Un bulgăre
lovise pe bietul bătrân drept în ochi.
Băieții se împrăștiară. Eu mă aflam la ușa librăriei, unde intrase tata, și văzui că vin mulți dintre
camarazii mei, care se vârau prin mulțime și se prefăceau că se uită la vitrine. Printre ei erau: Garrone,
cu veșnica lui bucată de pâine în mână, Coretti, Zidărașul și Garoffi, băiatul care adună timbre poștale.
În jurul bătrânului se adunase multă lume. Un poliţist amenința și întreba în dreapta și în stânga:
— Cine a aruncat bulgărele? Spuneți care din voi? Și pipăia mâinile băieților, ca să vadă care din ei
le avea ude.
Garoffi stătea lângă mine, galben ca ceara şi tremura.
— Nu vreți să recunoaşteţi? strigă iar poliţistul.
Atunci l-am auzit pe Garrone zicând încet lui Garoffi:
— Haide, du-te şi recunoaşte! Ar fi păcat să lași să cadă vina pe altul.
— Mi-e frică, nu îndrăznesc!
— Fii curajos! Haide, că vin și eu cu tine!
Poliţistul și alte persoane întrebau mereu:
— Cine a fost? Bietul bătrân! Sticla de la ochelari i-a intrat în ochi, l-a orbit!... Ștrengarilor!...
Săracul Garoffi, tremura tot.
— Vino! îi zise Garrone cu glas hotărât. Haide, nu te teme, lasă că te apăr eu! și apucându-l de braț
îl împinse înainte, susținându-l ca pe un bolnav.
Lumea pricepu și mai mulți ridicară pumnii asupra lui Garoffi; dar, Garrone apărându-l, strigă:
— Nu ați vrea să săriți zece oameni asupra unui biet copil!
Toți se retraseră și poliţistul, luând pe Garoffi de mână, îl duse la o cofetărie, unde era rănitul.
Îl așezaseră pe un fotoliu și-i puseseră comprese la ochi.
— N-am făcut-o intenţionat! spunea polițistului, bietul Garoffi, plângând.
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Vreo doi oameni îl îmbrânciră în cofetărie, strigându-i:
— În genunchi! Ștrengarule! Cere-i iertare în genunchi!
Alții îl și trântiră în genunchi.
În minutul acela două brațe zdravene îl ridicară de jos și un glas puternic strigă:
— Nu, domnilor!
Era directorul nostru, care văzuse și auzise tot.
— O dată ce băiatul a avut curajul să-și mărturisească greșeala, nimeni nu mai are dreptul să-l
umilească! Toţi tăcură.
— Acum, zise directorul lui Garoffi, cere-i iertare!
Garoffi, plângând cu hohot, îmbrățișa genunchii bătrânului care-i puse mâna pe frunte și-l mângâie
cu blândețe.
Deodată, toți cei de față, înduioșați strigară:
— Scoală-te copile! Scoală-te și pleacă liniștit: du-te acasă.
(Sursa: www.e-poveşti.ro; Caiet de aplicaţii, clasa a IV-a, Ed Sinapsis, Cluj Napoca, 2013)

Rezolvă cerinţele următoare!

1. Completează propoziţia cu varianta corectă:
Întâmplarea din text o povesteşte_____________________
a) Garrone
b) Un trecător de pe stradă
c) Garoffi
d) Un coleg al băieţilor care se bulgăreau
Nu se completează de către elev.
COD
1.
2. Răspunde la următoarele întrebări:
Unde se bulgăreau băieţii?
Cine îşi acoperi ochii cu mâinile?
Unde se afla povestitorul?
Care erau cei patru băieţi care se
bulgăreau?
Nu se completează de către elev.
COD
2.
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3. Încercuieşte varianta corectă:
Ce pasiuni avea Garoffi?
a. Îi plăcea să se bulgărească
b. Colecţiona timbre poştale
c. Îi plăcea pâinea
d. Îi plăcea să privească vitrinele magazinelor
Nu se completează de către elev.
COD
3.
4. Încercuieşte varianta corectă:
Care personaj a spus replica : „Fii curajos! Vin şi eu cu tine!”
a. Coretti
b. Zidăraşul
c. Garrone
d. poliţistul
Nu se completează de către elev.
COD
4.
5. Completează propoziţia cu varianta corectă:
Garoffi stătea lângă mine _________________________________________ .
a.
b.
c.
d.

şi plângea
galben ca ceara şi tremura
şi arăta pumnul
nepăsător
Nu se completează de către elev.
COD
5.

6. Completează propoziţia cu varianta corectă:
Garrone îi spuse încet lui Garoffi:
________________________________________________________________________

a.
b.
c.
d.

— Hai să fugim!
— Hai să ne ascundem!
— Haide, du-te şi recunoaşte! Ar fi păcat să lași să cadă vina pe altul.
— Să nu recunoşti!
Nu se completează de către elev.
COD
6.

EN IV 2014
Pagina 4 din 2
MODEL 2 – Limba română pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba cehă

7. Care cuvânt descrie cel mai bine starea băieţilor când trebuiau să recunoască vina?
a. indiferenţă
b. frică
c. bucurie
d. lipsă de educaţie
Nu se completează de către elev.
COD
7.
8. Scrie motivul pentru care Garrone l-a îndemnat pe Garrofi să-şi recunoască vina.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Nu se completează de către elev.
COD
8.
9. Numerotează propoziţiile în ordinea întâmplărilor!
Un bulgăre de zăpadă a lovit un biet bătrân.
La îndemnul lui Garrone, Garoffi şi-a recunoscut vina.
Când se întorceau de la şcoală, băieţii au început să se bată cu bulgări.
Poliţistul a vrut să descopere vinovatul.
Directorul şcolii i-a luat apărarea lui Garoffi.
Nu se completează de către elev.
COD
9.
10. Marchează cu X enunţul corect:

Oamenii ridicară pumnii asupra lui Garoffi

Alții îl și trântiră în genunchi.
Garoffi nu şi-a cerut iertare
Bătrânul îi puse mâna pe frunte și-l mângâie cu blândețe.
Nu se completează de către elev.
COD
10.
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11. Ce mesaj se desprinde din fragmentul: ” bătrânul îi puse mâna pe frunte și-l mângâie cu
blândețe.”
a. iertare
b. bucurie
c. răutate
d. ură

Nu se completează de către elev.
COD
11.

12. Imaginează-ţi un alt final al acestei întâmplări. Scrie-l dedesubt în câteva enunţuri!
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Nu se completează de către elev.
COD
12.
13. Identifică personajele după faptele lor.

Fapte
amenința și întreba în dreapta și în stânga:

Personaje

— Cine a aruncat bulgărele? Spuneți care din voi?
stătea lângă mine, galben ca ceara şi tremura.

două brațe zdravene îl ridicară de jos și un glas
puternic strigă:
— Nu, domnilor!
— Haide, du-te şi recunoaşte! Ar fi păcat să lași să
cadă vina pe altul.
îi puse mâna pe frunte și-l mângâie cu blândețe.
Nu se completează de către elev.
COD
13.
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14. Care din enunţurile de mai jos poate reprezenta învăţătura textului?
a. Bine faci, bine găseşti.
b. Meseria este brăţara de aur.
c. O greşeală recunoscută este pe jumătate iertată.
d. Prietenul la nevoie se cunoaşte.
Nu se completează de către elev.
COD
14.

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI!
MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!
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