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Citeşte cu atenţie textul de mai jos!

Cel mai mare animal din lume
A fost odată o fetiţă, pe care o chema Mihaela. Ea avea un frate pe care îl chema Ionel.
Într-o zi, Mihaela şi Ionel au vrut să meargă la plimbare în oraş. Mihaela îşi căuta pantofii, dar nu-i
găsea.
- Hi, hi! nu-şi găseşte pantofii! Nu-şi găseşte pantofii! râdea Ionel de ea.
Dar după puţin timp, a observat că nici el nu-şi găseşte pantofii. Acum îşi căutau amândoi pantofii.
Căutau şi căutau, dar nu-i găseau nicăieri. Au căutat după uşa din camera mare, după uşa din baie, în dulap şi
în frigider, dar nu şi-au găsit pantofii.
În sfârşit, Mihaela a găsit sub pat pantoful de la piciorul drept. Mai târziu, Ionel a găsit după fotoliu
pantoful de la piciorul stâng. Au mai căutat, dar nici Mihaela, nici Ionel nu-şi găsea celălalt pantof.
- Ce ne facem acum? a întrebat Mihaela.
- Mergem la plimbare. Hai să facem o încercare, a zis Ionel.
Mihaela a răspuns:
- Câte un pantof pentru fiecare dintre noi trebuie să ajungă. Eu mă încalţ cu pantoful drept şi sar pe
piciorul drept, iar tu te încalţi cu pantoful stâng şi sari pe piciorul stâng. Ca să nu cădem, ne ţinem unul de
altul.
Au făcut cum au hotărât. Au plecat la plimbare. Pe drum s-au întâlnit cu Marius.
- Ce faceţi voi aici?, a întrebat el.
- Ne jucăm un joc nou. Se numeşte ”Sari într-un pantof”, a explicat Ionel.
- Pot să mă joc şi eu? a întrebat Marius.
- Nu merge, tu ai doi pantofi în picioare, au răspuns Mihaela şi Ionel.
Atunci, Marius şi-a scos pantoful din piciorul stâng, s-a prins de Mihaela şi acum săreau toţi
trei.
- Încotro sărim? a întrebat Marius după un timp.
- Mai întâi trecem pe la Lena, a zis Mihaela.
Au ajuns la Lena. Când i-a văzut pe cei trei, Lena s-a descălţat de sandaua din piciorul stâng şi a
început să sară împreună cu prietenii ei. Cei patru săreau acum către centrul oraşului. În faţa magazinului
alimentar, au întâlnit-o pe doamna Popescu.
- Bună ziua, doamnă Popescu!
- Bună ziua, copii! Ce faceţi voi aici?
- Noi jucăm jocul „Sari într-un pantof”. Haideţi, jucaţi-vă împreună cu noi!
Doamna Popescu era o persoană foarte drăguţă. I-a plăcut jocul copiilor şi a hotărât să se joace cu ei.
A fost fericită, mai ales că pantoful de la piciorul stâng o strângea puţin de câteva zile. Era fericită că putea
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să scape de pantoful care o strângea. Şi-a scos pantoful de la piciorul stâng şi l-a aruncat în primul coş de
gunoi. S-a prins de Marius şi a pornit împreună cu copiii la plimbare.
Acum erau cinci care săreau pe stradă într-un pantof: patru copii şi o femeie. Oamenii întorceau capul
să privească grupul neobişnuit. Unii dădeau din cap şi întrebau cu mirare:
- Ce înseamnă asta? De ce sar într-un picior?
Alţii au găsit jocul atât de interesant că s-au alăturat şi ei. Şi-au scos câte un pantof şi au început să
sară într-un picior. Într-o jumătate de oră, oamenii care săreau într-un pantof au alcătuit un şir lung, care
depăşea o sută de metri.
Mara, prietena lui Ionel stătea singură în camera ei. Tocmai mâncase doi biscuiţi şi se pregătea să
citească o poveste. Auzind zgomot, s-a apropiat de fereastră şi a privit spre stradă. Nu i-a venit să creadă că e
adevărat ce vede. Pe stradă, erau mii de oameni sărind într-un singur pantof. În faţa tuturor, sărea prietenul ei,
Ionel. A ieşit din casă şi s-a apropiat de Ionel.
- Ce este asta? a întrebat Mara mirată.
- O omidă, a răspuns Ionel. Cea mai mare omidă din lume!
Toată lumea râdea. Mara şi-ascos pantoful stâng, l-a prins de mână pe Ionel şi a început să sară şi ea.
Spre seară, după ce au străbătut tot oraşul, oamenii s-au întors spre casele lor sărind într-un picior.

Text adaptat după povestea „Cel mai mare animal din lume”. Sursa www.revistatus.ro

1.
Încercuieşte varianta corectă!
Cine era Ionel?

A. Fratele Mihaelei.
B. Tatăl Mihaelei.
C. Bunicul Mihaelei.
D. Vecinul Mihaelei.
Nu se completează de către elev.
COD
1.
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2.
Răspunde la întrebare!
Ce căuta Mihaela şi nu găsea?
__________________________________________________________________________________
Nu se completează de către elev.
COD
2.

3.
Răspunde la întrebări!
De ce îşi căutau copiii pantofii?
_________________________________________________________________________________
De ce s-a apropiat Mara de fereastră?
_________________________________________________________________________________
De ce a hotărât doamna Popescu să se joace cu copiii?
_________________________________________________________________________________
De ce întorceau oamenii capul pe stradă?
_________________________________________________________________________________
Nu se completează de către elev.
COD
3.

4.
Încercuieşte varianta corectă!
Unde a găsit Mihaela pantoful de la piciorul drept?

A.

După uşa din baie.

B.

În dulap.

C.

Sub pat.

D.

În frigider.
Nu se completează de către elev.
COD
4.
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5.
Încercuieşte varianta corectă!
Unde a găsit Ionel pantoful de la piciorul stâng?

A.

După fotoliu

B.

În curte

C.

Sub masă

D.

Lângă cuier
Nu se completează de către elev.
COD
5.

6.
Încercuieşte varianta corectă!
Cum se numea jocul?
A . Sari într-un pantof
B. De-a prinselea
C. De-a ascunselea
D. Vino cu mine
Nu se completează de către elev.
COD
6.

7.
Încercuieşte varianta corectă!
Unde s-au întâlnit copiii cu doamna Popescu?
A. În faţa magazinului alimentar.
B. În spatele blocului.
C. Lângă parc.
D. În staţia de autobuz.
Nu se completează de către elev.
COD
7.
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8.
Care cuvânt descrie cel mai bine starea oamenilor care dădeau din cap?

A. Bucurie.
B. Fericire.
C. Mirare.
D. Nepăsare.
Nu se completează de către elev.
COD
8.

9.
Ce făcea Mara în camera ei?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Nu se completează de către elev.
COD
9.

10.
Numerotează propoziţiile în ordinea întâmplărilor!

Oamenii s-au întors spre casele lor sărind într-un picior.
Mihaela şi Ionel au căutat pantofii.
Au plecat la plimbare sărind într-un picior.
Mulţi oameni şi-au scos un pantof şi s-au alăturat şi ei la jocul
denumit Sari într-un picior.
Nu se completează de către elev.
COD
10.

Model 2 – Limba română pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba rromani
EN IV 2014

Pagina 6 din 8

11.
Marchează cu x enunţul corect!

Mihaela râdea de Ionel.
Doamna Popescu şi-a aruncat poşeta.
Ionel a spus că şirul lung este o omidă.
Şirul de oameni avea trei sute de metri.
Nu se completează de către elev.
COD
11.

12.
Scrie în tabel cuvintele date astfel încât să caracterizeze personajele menţionate!
dezordonaţi, veseli, curioşi, doritori

Fapte

Însuşiri

Toată lumea râdea.
Mihaela şi Ionel nu şi-au găsit pantofii.
Oamenii întorceau capul.
Mihaela şi Ionel au vrut să meargă la plimbare în oraş.
Nu se completează de către elev.
COD
12.

13.
Ne jucăm un joc nou. Se numeşte ”Sari într-un pantof”. De ce explică Ionel astfel situaţia?

A.

Să-l înveselească pe Marius.

B.

Să-l invite la joc pe Marius.

C. Să nu afle Marius că au pierdut pantofii.
D. Să nu afle Marius unde se duc ei.
Nu se completează de către elev.
COD
13.
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14.
Imaginează-ţi un alt final poveştii!

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Nu se completează de către elev.
COD
14.

15.
Identifică personajele din text după faptele lor!

Fapte

Personaje

A găsit sub pat pantoful de la piciorul drept.
A găsit după fotoliu pantoful de la piciorul stâng.
Şi-a scos pantoful de la piciorul stâng, şi l-a aruncat la primul coş de gunoi.
S-au întors spre casele lor sărind într-un picior.

Nu se completează de către elev.
COD
15.

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