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 Citeşte cu atenţie textul de mai jos! 
     

BBB   EEE   ŢŢŢ   III    ŞŞŞ   OOO   RRR   UUU   LLL         NNN   ĂĂĂ   ZZZ   DDD   RRR   ĂĂĂ   VVV   AAA   NNN   
    

după Vladimir Suteev 
 

 riciul mergea voiniceşte spre casa lui din pădure. Pe drum, l-a ajuns 

din urmă Iepurele. În doi, drumul pare de două ori mai scurt întotdeauna. 

Merg ei şi discută câte şi mai câte. Deodată, de-a curmezişul drumului … 

un băț. Luat cu vorba, Iepurele nu-l vede şi se împiedică de el. 

— Ah! … s-a supărat Iepurele şi a lovit bățul cu piciorul, aruncându-l cât colo. 

Dar Ariciul a ridicat bățul şi l-a pus pe umăr. Văzându-l ce face, Iepurele s-a mirat 

tare. 

— Ăsta nu-i un băț oarecare, a explicat Ariciul. Este un bețișor năzdrăvan. 

Au mers mai departe până ce au ajuns la un pârâu. Iepurele a sărit dintr-un salt pe 

malul celălalt şi a început să strige:  

— Hei, Cap-Ţepos, aruncă beţişorul, n-ai cum să ajungi cu el aici!  

Ariciul n-a zis nimic, ci s-a dat înapoi, şi-a luat avânt, a înfipt bățul în mijlocul apei 

şi, dintr-un salt, iată-l pe celălalt mal. Iepurele a rămas cu gura căscată: 

— Bravo ţie! Știi să sari! 

—  Eu nu ştiu să sar, a spus Ariciul. M-a ajutat beţişorul năzdrăvan.  

    Au pornit mai departe. N-au mers mult şi s-au trezit lângă o mlaştină. Iepurele sare 

din muşuroi1 în muşuroi. Ariciul merge în spate şi încearcă drumul cu bățul. 

 — Hei, Cap-Ţepos, ce te tot târăşti acolo?  

Dar n-a apucat Iepurele să termine ce-avea de spus, că a alunecat de pe un muşuroi şi 

s-a dus adânc în apa mlaştinii. Ariciul s-a căţărat pe muşuroi şi i-a strigat: 

— Ţine-te de beţişor, prietene! Cât poţi tu de tare! 

Iepurele s-a prins repede de băţ. Ariciul s-a încordat din toate puterile şi l-a tras din 

mlaştină. 

— Îţi mulţumesc, Ariciule, că m-ai salvat de la înec! 

— Asta-i bună! Nu eu, ci beţişorul năzdrăvan! 
                                                 
1 grămadă, ridicătură mică de pământ. 
 

AAAA    
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Au mers mai departe şi, la marginea unei păduri, au văzut pe jos un 

Puişor. Căzuse din cuib şi ţipa, iar părinţii săi se roteau în zbor, pe deasupra lui, neştiind ce 

să facă, deoarece cuibul era foarte sus. Nici Ariciul, nici Iepurele nu ştiau să se caţăre în 

copac, dar voiau să ajute. S-a gândit Ariciul din nou cu folos și a spus:  

— Stai în picioare lângă copac. Iepurele a făcut precum i s-a spus. Ariciul a aşezat 

Puişorul pe capătul bățului, s-a urcat pe umerii Iepurelui, a ridicat bățul până aproape de 

cuib, iar Puişorul a sărit drept în cuib. Ce s-au mai bucurat tatăl şi mama lui!  

— Bravo, Ariciule! Bine gândit!, spuse Iepurele fericit. 

— Nu eu, ci beţişorul năzdrăvan! 

   Au intrat în pădurea întunecoasă. Iepuraşului i se făcu frică, dar Ariciul nu se lăsă: 

merse înainte şi dădu crengile la o parte cu bățul. Deodată, le sări în faţă un lup: 

— Stai! zice Lupul. Cu tine, Ariciule, n-am nicio treabă, eşti ţepos, dar pe tine, 

Iepurașule, am să te mănânc cu blană cu tot! 

Iepuraşul a început să tremure de frică. Ariciul nu s-a pierdut cu firea: a 

apucat bățul şi l-a lovit pe lup din toate puterile pe spinare. Lupul a urlat de 

durere şi, pe-aici ţi-e drumul … Fugea de-i sfârâiau călcâiele. 

— Îţi mulţumesc, Ariciule, pentru că m-ai salvat şi din gura Lupului!  

— Nu eu, ci beţişorul năzdrăvan, răspunse şi de această dată Ariciul. 

    Au pornit mai departe. Dar drumul era tot mai greu. Ariciul înainta uşor, 

sprijinindu-se în băț, dar bietul Iepure nu mai putea să meargă.  

— Nu-i nimic, a zis Ariciul. Hai, ţine-te de băț. 

S-a prins Iepurele de băț, iar Ariciul l-a tras după el. Când au ajuns 

acasă, Ariciul i-a zis: 

 — Îţi dăruiesc ţie acest beţişor năzdrăvan, poate ţi-o mai fi de folos. Iepurele însă s-a 

împotrivit, spunându-i: 

— Dar ce-o să faci tu fără beţişorul năzdrăvan? 

— Nicio grijă, a răspuns atunci Ariciul, oricând se poate găsi un beţişor, dar 

năzdrăvănia lui – şi a făcut semn spre frunte – uite unde este! 

În sfârșit, Iepurele a înţeles totul: 

— Adevărat ai grăit: important nu este beţişorul, ci mintea luminată şi sufletul bun! 
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Rezolvă cerinţele următoare! 
 

 

 

2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Cine a lovit beţişorul cu piciorul? 
 

A. Ariciul 

B. Iepurele 

C. Lupul 

D. Puiul 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

 

 

 

3. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Cum a trecut Ariciul pârâul? 
 

A. cu o barcă aflată la mal 

B. cu ajutorul beţişorului năzdrăvan 

C. sărind dintr-un muşuroi în altul 

D. ajutat de către Iepure 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 

1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Cine l-a ajuns din urmă pe Arici? 
 

A. Puiul 

B. Privighetoarea  

C. Lupul  

D. Iepurele 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

 

 

2. 

3. 

1. 



TEST 2 – Limba română 
EN IV 2016                                                                                                                Pagina 6 din 10 

1. Ariciul îl salvează pe Iepure de la înec. 

2. Lupul vrea să-l mănânce pe Iepure. 

3. Iepurele şi Ariciul au găsit un băţ.      

4. Cu ajutorul Ariciului, Iepurele ajunge acasă. 

5. Iepurele şi Ariciul ajut ă Puişorul căzut din cuib. 

 

 

4. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Ce a făcut Ariciul pentru a nu cădea în mlaştină? 
 

A. A aruncat bețișorul năzdrăvan. 

B. A încercat drumul cu bățul. 

C. S-a căţărat în copac. 

D. A mers atent pe pod. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

 

 

 

 

 

5. Citește propoziţiile de mai jos referitoare la evenimentele din povestire. 

 

 
 

Încercuieşte litera corespunzătoare ordinii corecte a evenimentelor în povestire. 
 

A. 3, 1, 5, 2, 4; 

B. 3, 5, 1, 4, 2; 

C. 2, 4, 1, 5, 3; 

D. 2, 5, 3, 1, 4. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

 

4. 

5. 
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6. Realizează corespondența dintre personajul din povestire și enunțul care se referă la 

acesta, scriind litera corespunzătoare răspunsului corect în steluţa de sub fiecare 

imagine. 
 

 
   

    
 

 

A. A căzut din cuib.  

B. Era luminat la minte şi bun.  

C. A cules flori din pădure. 

D. A urlat de durere.  

E. A căzut în mlaştină. 
 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
 
 
 
 

 

 

7. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

În care dintre situaţiile de mai jos se potrivește proverbul „Buturuga mic ă răstoarnă 

carul mare”? 
 

A. Când Iepurele a trecut peste pârâu. 

B. Când Iepurele l-a salvat pe Arici de la înec. 

C. Când Ariciul l-a lovit pe Lup cu băţul pe spinare. 

D. Când Ariciul şi Puișorul l-au salvat pe Iepure. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

 

6. 

7. 
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8. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

Ce faptă bună au făcut Ariciul şi Iepurele? 
 

A. Au ajutat Lupul să ajungă acasă. 

B. Au ridicat bețișorul din pârâu. 

C. Au răspuns la toate întrebările bețișorului. 

D. Au ajutat Puişorul să ajungă în cuib. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 
 

 

 

9. Încercuieşte litera corespunzătoare variantei corecte. 

De ce repeta Ariciul mereu că bețișorul este năzdrăvan?  

 

A. Pentru că bețișorul era magic. 

B. Pentru că Ariciul l-a lovit pe Lup cu bețișorul. 

C. Pentru că Ariciul i-a salvat pe Lup şi pe Puişor cu ajutorul băţului. 

D. Pentru că Ariciul era modest: nu-i plăcea să se laude. 

 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

 

 

 

10.   Încercuieşte litera corespunzătoare variantei corecte. 

Ce cuvânt crezi că îl caracterizează cel mai bine pe Arici? 
 

A. zgârcit 

B. inteligent 

C. harnic  

D. fricos 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
 

8. 

9. 

10. 
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11. Completează spaţiile punctate cu informaţii din text. 
 

A. Iepurele s-a împiedicat de beţișor, pentru că …………………………………................ 

B. Cu ajutorul beţişorului năzdrăvan, Ariciul l-a salvat pe …..……...……… de multe ori. 

C. Lupul nu voia să-l mănânce pe Arici, pentru că ……………………………………. 

D. ………………. a dovedit că este inteligent şi bun. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 
 

 

 

12. Citeşte următoarele enunţuri.  

Pentru fiecare dintre acestea, încercuieşte cuvântul Adevărat, dacă enunţul este 

adevărat şi cuvântul Fals, dacă enunţul este fals. 
 

A. Iepurele l-a salvat pe Arici de la înec. Adevărat Fals 

B. Ariciului nu i-a fost frică de Lup. Adevărat Fals 

 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
 
 

 

13. Dacă Ariciul ţi-ar oferi ţie bețișorul năzdrăvan, l-ai accepta? 

Alege una dintre cele două variante de mai jos şi scrie un motiv pentru a-ţi susţine 

alegerea. 

 

 

 

 
 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

11. 

12. 

13. 

Nu aș lua bețișorul năzdrăvan, 

pentru că  

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Aș lua bețișorul năzdrăvan, 

pentru că ....... 

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Sau 
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14. Cine era năzdrăvan – băţul sau ariciul? Precizează un motiv pe baza textului dat. 

Cred că năzdrăvan era ……………………….…………., pentru că ………………. 

…………………………………….………………………….………………………….…….. 
 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
 

 

15. Ți-ar plăcea să fii prieten/prietenă cu Ariciul? 

Scrie un text de 10-12 rânduri în care să explici motivele pentru care ți-ar plăcea/nu 

ți-ar plăcea să fiţi prieteni. 

În compunerea, ta vei respecta următoarele cerințe: 
 

- să prezinţi trei trăsături ale Ariciului; 
- să pui un titlu potrivit compunerii tale; 
- să ai grijă la scrierea corectă a cuvintelor și la așezarea textului în pagină! 

 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
 

FELICIT ĂRI, AI AJUNS LA SFÂR ŞITUL TESTULUI! 

MUL ŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!   

14. 

15. 

 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 


