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Citește cu atenție textul și rezolvă fiecare cerință: 
 

A fost odată o fetiță care, ȋn fiecare zi, pleca puțin de acasă, pentru a călători prin lumea 

poveștilor. Nu trebuia decȃt să deschidă o minunată carte cu poze, să citească două-trei rȃnduri și 

gata, era departe… Atȃt de departe, ȋncȃt nu mai vedea și nu mai auzea nimic din lumea din care 

tocmai plecase. 

Pe acel tărȃm fermecat al poveștilor, mica cititoare hoinărea fără frică. Fiarele pădurii și 

vrăjitoarele nu aveau nicio putere asupra ei, ȋntrucȃt nu le stătea ȋn putere să se lupte cu oamenii 

adevărați. Atȃt de minunată era priveliștea oferită de fiecare pagină, ȋncȃt fetița căuta să o țină 

bine ȋn minte, printre gȃndurile sale, tot mai viu colorate. Și, prin cȃte ȋntȃmplări noi trecea, din 

toate păstra cȃte un ȋnțeles, pentru cȃnd va fi să aibă nevoie de el. 

Ȋntr-o zi, cum alerga după un ied prin poienița unui basm, cu cine ȋi fu dat să se 

ȋntȃlnească? Știu ce veți spune: cu un lup!  Dar, nu, nu-i deloc așa, dădu nas ȋn  nas cu un băiețel 

plecat și el, pentru puțină vreme, de acasă, pe firul aceleiași povești.  

–Bună! Ce coincidență fericită! zise băiețelul. 

–Chiar așa! zȃmbi fetița și culese o floare cu petale de aur pe care i-o oferi colegului său 

foarte mirat. 

–Dar eu... nu pot să-ți ofer nimic! se arătă el ȋndurerat, neștiind cum să culeagă o floare 

ȋntr-o poveste. Dacă ar fi fost pe cȃmp, ȋn lumea lui cu flori adevărate, i-ar fi fost destul de ușor, 

dar, aici, pe el florile nu ȋl ascultau… 

–Dacă te vei ȋntoarce ȋn lumea aceasta, îți vei da seama foarte curȃnd cum stau lucrurile.  

–Da? Atunci voi reveni! a promis băiatul și s-a ȋntors iute acasă, deoarece avea de jucat o 

partidă de fotbal. 

Fetița ȋși continuă plimbarea, lăsȃnd iedul și ținȃndu-se după un iepure de cȃmp, care 

tocmai ajunse la ușa vizuinei sale, pe care o deschise larg, invitȃndu-și micuța musafiră ȋnăuntru. 

 –Mulțumesc, Domnule Iepure! grăi ea respectuos. Am citit multe despre dumneavoastră. 

Iepurele se aplecă, ducȃnd o lăbuță la spate, apoi scoase un morcov dintr-un joben și-l 

ȋntinse fetiței, căreia se vedea că ȋi era cam foame. 

La despărțire, după cȃteva minute de ȋmpărtășit impresii din Țara Minunilor și rețete pe 

bază de legume, musafira ȋși luă rămas bun. Avea mult de colindat. Foarte mult. Timp să se 

ȋntoarcă ȋn lumea ei nu-și prea găsea. Și, parcă, nici chef. 

CONCURSUL JUDEȚEAN 

„Izvor de gânduri și cuvinte” 
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–Mai bine rămȃn aici! se gȃndi. La ce 

bun să mă mai ȋntorc?  Acolo nimic nu este la 

fel de plăcut.  Toate sunt amestecate.  Binele nu 

se mai deosebește de rău, adevărul de minciună 

și frumosul de urât… Măcar știu că sunt ȋn 

lumea poveștilor. Și că am primit, ȋn sfȃrșit, 

puterea de a crede ȋn ele, cu care pot ȋnfăptui 

orice! 

Ȋn acea clipă, ca din senin, se ivi Zȃna 

Basmelor: 

–Nu, draga mea.  Deși ai putea rămȃne 

aici pentru totdeauna, pentru că ești cu adevărat 

un suflet curat și frumos, nu este de dorit să lași 

lumea ta. Dacă toți cei buni s-ar refugia ȋn 

povești, cine ar mai schimba-o? Cine ar mai 

lupta cu răul, cu minciuna, cu urȃtul și cine i-ar 

mai ȋnvinge? Dacă soarele ar străluci doar ȋn cărți, cine ar mai lumina zilele vieții de pe pămȃnt? 

Du-te ȋnapoi, mică rază, și oferă lumii tale tot ce ai ȋnvățat citind!  Nu avem puterea oamenilor de 

a trece de pe un tărȃm pe altul, de a pune ȋn faptă gȃndurile, oricȃt de frumoase și de nobile ar fi. 

Aceasta, numai copiii ca tine o pot face. Ia tot ce ȋți este de folos. Cheamă-ne cȃnd ȋți va fi  greu. 

Ȋntoarce-te cȃnd ȋți va fi dor. Dar nu rămȃne aici. Viața, draga mea copilă, să fie povestea ta! 

Bineȋnțeles că fetița ascultă spusele Zȃnei Basmelor și se ȋntoarse ȋn lumea ei. 

Nu după multă vreme, ȋn pauzele de ȋnvățat, se apucă să scrie ceva ȋntr-un caiet, ȋn care 

eu n-am putut să mă strecor din cauza unui lăcățel de argint. Dar simt și cred... că acolo ȋncepea 

o nouă poveste... 

                                                

                                                                            (Coșulețul fermecat, Mica rază) 

 

 

 

* joben = (s.n.) pălărie bărbătească înaltă, de formă cilindrică, tare, de culoare neagră, purtată 

numai la ceremonii 

 

 

 

 

1. Citește afirmațiile de mai jos. Completează spațiile punctate cu litera A, dacă le consideri 

adevărate, sau cu litera F, dacă le consideri false. 

 

a) Fetița hoinărea fără teamă pe tărâmul fermecat al poveștilor.  …… 

b) Alergând după un iepure, aceasta a întâlnit un băiețel …… 

c) Fetița primi în dar o floare cu petale de aur …… 

d) Zâna Basmelor o roagă pe fetiță să nu se întoarcă în lumea reală ........ 

e) Personajele basmelor nu pot călători alături de cititori în lumea reală, pentru a o schimba ……. 

(5 puncte) 
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2. a) Precizează într-un enunț motivul pentru care fetița citea în fiecare zi, asa cum reiese  

din textul citit: 

 

 

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

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

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

(2 puncte) 

           b) Formulează ideea principală pentru fragmentul scris în chenar.          

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

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

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

(2 puncte) 

            c) Explică în 3-4 rânduri înțelesul enunțului: ”Du-te ȋnapoi, mică rază, și oferă lumii  

tale tot ce ai ȋnvățat citind!" 

 

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

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

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

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

(3 puncte) 

 
 

3. Arată printr-un cuvânt înțelesul expresiilor scrise cursiv:  

 

dădu nas în nas ………………………………………………………………………………………….. 

 

își luă rămas bun ……………………………………………………………………………………….. 

 

păstra  câte un înțeles ………………………………………………………………………………….. 

 

(6 puncte) 
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4. a). Găsește cuvinte cu sens / înțeles asemănător pentru cuvintele subliniate în text. 

 

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

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

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

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

 

b). Transcrie din text enunțul care conține  perechi de cuvinte cu sens / înțeles opus. 

 

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

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

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

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

(8 puncte) 

 

5. Citește cu mare atenție afirmațiile de mai jos. Completează spațiile punctate cu litera A, 

dacă le consideri adevărate, sau cu litera F, dacă le consideri false: 

 

 Cuvântul subliniat din grupul de cuvinte „floare cu petale de aur”  este adjectiv. …… 

 Construcția  „Scoase un morcov” este o propoziție simplă. …… 

 Cuvântul subliniat din propoziția „Binele învinge răul în povești.” este substantiv. …… 

 În propoziția „Fetița trecea prin multe întâmplări noi.” există un pronume personal. …… 

 

(4 puncte) 

6. Selectează, din text: 

 

 un substantiv comun, numărul plural, gen neutru  ……………………… 

 

 un verb, numărul singular, persoana a III-a ……………………………. 

 

 un pronume personal de politețe ………………………………… 

 

 un adjectiv urmat de un substantiv ………………………………. 

 

(6 puncte) 

7. Scrie substantive înrudite cu următoarele adjective: 

 

minunată - ………………………..                   fericită - …………………………….. 

 

fricos - ……………………………                  colorate - …………………………….      

(4 puncte) 
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8. Selectează din propoziția „Pe acel tărâm fermecat, mica cititoare hoinărea fără  

frică.” 
 

subiectul ……………………..                predicatul …………………………… 

 

 

Transformă propoziția de mai sus, în propoziție simplă. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

(5 puncte) 

 

 

9. Completează spațiile libere folosind formele potrivite:  

 

iar / i-ar,  sar / s-ar,  odată / o data 

 

a)  Era ……………………… o fetiță căreia îi plăcea să citească. 

b) Fetiței …………………. fi plăcut să rămână pe acel tărâm fermecat. 

c) Ce ………………… întâmpla dacă soarele ar străluci doar în cărți? 

d) În fiecare zi, ea se întorcea ………………… în lumea poveștilor. 

e) Aș vrea să călătoresc si eu, măcar …………………… pe alt tărâm! 

f) Cei doi copii  …………………… veseli prin poiana fermecată. 

(6 puncte) 

 

10. Indică patru cuvinte înrudite cu substantivul „gânduri” . 

 

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

(8 puncte) 

 

(9 Redactează o compunere de 150-200 de cuvinte (15-20 rânduri) în care să prezinți ce  

întâmplare a scris „Mica rază” în caietul său. 

 

În redactarea compunerii, trebuie:               

 să dai un titlu potrivit textului tău;  

 să respecţi părţile unei compuneri;                                                                 

 să ai un conţinut clar, logic;   

 să foloseşti cel puţin trei expresii frumoase pe care să le subliniezi;   

 să respecţi normele de ortografie, de punctuaţie şi de încadrare în pagină. 

(30 puncte) 
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Toate subiectele sunt obligatorii.  Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.  
 


