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 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. 

 
Citeşte cu atenţie textul, apoi bifează răspunsurile corecte: 

 
Au fost odată patru iepurași, purtând numele de Împiedicilă, Ghemotoc, Codiță-de-bumbac și 

Peter. Ei trăiau împreună cu mămica lor într-un culcuș de nisip, aflat dedesubtul unui brad foarte 
mare. 

— Dragii mei, le-a spus într-o dimineață doamna Iepure, aveți voie să vă jucați pe câmpie 
sau pe potecă, dar niciodată în grădina domnului McGregor. Tatăl vostru a avut un accident acolo, 
și a fost pus apoi într-o plăcintă de doamna McGregor. Acum puteți ieși afară, dar aveți grijă, fără 
obrăznicii! Eu trebuie să plec. 

Apoi, doamna Iepure şi-a luat coșul și umbrela, și a plecat prin pădure către brutărie, de 
unde a cumpărat o pâine neagră și cinci chifle cu stafide. 

Împiedicilă, Ghemotoc și Codiță-de-bumbac erau iepurași cuminți, așa că s-au dus pe potecă 
pentru a culege mure. 

Peter însă, care era foarte obraznic, a fugit direct în grădina domnului McGregor, 
furișându-se pe sub poartă. Mai întâi, a mâncat niște salată și niște fasole franțuzească; apoi s-a 
îndopat cu niște ridichi. Și, în cele din urmă, întrucât se simțea cam rău, a căutat niște pătrunjel. 

Chiar atunci însă, când ajunsese la capătul răzorului de castraveți, l-a întâlnit pe domnul 
McGregor! 

Domnul McGregor stătea în patru labe plantând niște verze fragede, dar a sărit imediat în 
picioare și a fugit după Peter, agitând o greblă și strigând în gura mare: 

— Oprește-te, hoțule! 
 (fragment din Povestea lui Peter Iepurașul, de Beatrix Potter) 

 

STANDARD 
 

1. Titlul textului din care face parte fragmentul, este alcătuit din: 
 a. două cuvinte; b. trei cuvinte; c. patru cuvinte; d. cinci cuvinte. 
 

2. Iepurașii se numeau: 
 a. Împiedicatul, Ghemotoc, Codiță-de-bumbac și Peter; 
 b. Împiedicilă, Ghemotoc, Codiță-de-bumbac și Petru; 
 c. Împiedicatul, Ghemotoc, Codiță-de-șoricel și Peter; 
 d. Împiedicilă, Ghemotoc, Codiță-de-bumbac și Peter. 
 

3.  Doamna Iepure îşi lăsă iepurașii să se joace: 
 a. pe câmpie sau pe potecă; 
 b. pe câmpie sau în pădure; 
 c. în grădina domnului McGregor; 
 d. în scorbură. 
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4. Din enunțul: Tatăl vostru a avut un accident acolo, și a fost pus apoi într-o plăcintă de 
doamna McGregor, înțeleg că: 

 a. Doamna Iepure a gătit o plăcintă cu stafide; 
 b. Domnul McGregor a gătit o plăcintă; 
 c. Doamna McGregor a gătit o plăcintă cu legume din grădină; 
 d. Iepurele a fost prins în grădină, și doamna McGregor a pregătit o plăcintă din carnea lui. 
 

5. Doamna Iepure a mers la brutărie, de unde a cumpărat: 
 a. plăcinte cu mure;  
 b. o pâine neagră și cinci chifle cu stafide; 
 c. o pâine neagră și trei chifle; 
 d. o pâine albă și doi covrigi. 
 

6. Erau iepurași cuminți: 
 a. Împiedicilă, Ghemotoc și Peter; 
 b. Împiedicilă, Codiță-de-bumbac și Peter; 
 c. Împiedicilă, Ghemotoc și Codiță-de-bumbac; 
 d. Ghemotoc, Codiță-de-bumbac și Peter. 
 

7. Peter a sărit în grădina domnului McGregor și a mâncat: 
 a. fructe;  b. salată, fasole, ridichi și pătrunjel; 
 c. salată, fasole și varză; d. fasole, roșii și ardei. 
 

8. A strigat Oprește-te, hoțule!: 
 a. domnul McGregor; b. doamna Iepure; c. Peter;  d. Ghemotoc. 
 

9. Analiza gramaticală a cuvântului umbrela este: 
 a. substantiv comun, genul masculin, numărul singular; 
 b. substantiv propriu, genul feminin, numărul plural; 
 c. substantiv comun, genul feminin, numărul singular;  
 d. substantiv comun, genul feminin, numărul plural. 
 

10. Cuvântul subliniat în text este: 
 a. substantiv;  b. adjectiv;  c. pronume; d. verb. 
 

11. Enunțul Ei trăiau împreună cu mămica lor într-un culcuș de nisip. conține: 
 a. trei substantive comune, numărul plural; 
 b. două substantive proprii, numărul plural; 
 c. trei substantive comune, numărul singular; 
 d. două substantive comune, numărul plural. 
 

12. Nu este corectă forma de plural:  
 a. iepuraș;  b. umbrele;  c. castraveți; d. plăcinte. 
 

13. Verbul care se formează de la substantivul mâncarea este: 
 a. jucărie; b. a mânca; c. jucător; d. jocul. 
 

14. Cuvântul obraznic are sens asemănător cu: 
 a. ascultător; b. respectuos; c. cuminte; d. necuviincios. 
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15. Se dă enunțul: Eu trebuie să plec. Alege analiza corectă a pronumelui: 
 a. eu = pronume personal, persoana I, numărul plural; 
 b. eu = pronume personal de politețe, persoana I, numărul singular; 
 c. eu = pronume personal, persoana I, numărul singular; 
 d. eu = pronume personal, persoana a II-a, numărul singular. 
 

16. Expresia strigând în gura mare poate fi înlocuită cu: 
 a. țipând;  b. alergând;  c. flămând; d. cântând. 
 
 

EXCELENŢĂ 
 

17. Cuvântul voi, nu este pronume personal în enunțul: 
 a. Cu voi îmi place să mă distrez. 
 b. Voi să vă jucați pe câmpie sau pe potecă. 
 c. Voi pleca la brutărie. 
 d. A venit pe la voi.  
 

18. Alege propoziția în care cuvântul ia, este substantiv comun: 
 a. Ia un iaurt! 
 b. Ia Anei este autentică. 
 c. Ia vino la mine, drăguţule!  
 d. S-a dus să ia salată din grădină! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.  
Total: 100 de puncte. 
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BAREM DE CORECTARE 
 

ITEM RĂSPUNS PUNCTAJ 

1 c 5 

2 d 5 

3 a 5 

4 d 5 

5 b 5 

6 c 5 

7 b 5 

8 a 5 

9 c 5 

10 b 5 

11 c 5 

12 a 5 

13 b 5 

14 d 5 

15 c 5 

16 a 5 

17 c 10 

18 b 10 

 

 
 




