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Citește cu atenţie textul de mai jos!

Povestea unui băiat care a învins lenea
Armin era un băiat foarte leneș. Nu cobora din pat nici măcar să mănânce. Uneori,
când era cald şi frumos, ieşea până la poartă şi cânta la fluier.
Într-o bună zi, un om bătrân a trecut pe lângă poartă cu un câine. Bătrânul era trist şi
lui Armin i s-a făcut milă de el.
- Domnule, ascultaţi un cântec! a spus băiatul şi a început să cânte.
Cântecul l-a făcut pe bătrân să zâmbească și a spus:
- Îmi aduc aminte de cântecelul acesta din copilăria mea şi tu îl cânţi foarte frumos. Ce
vrei să te faci când vei creşte mare?
- Sper să fiu bogat pentru că nu-mi place să lucrez, a răspuns Armin.
Bătrânul a râs și a spus:
- Să ştii că nu poţi să devii bogat dacă nu munceşti din greu.
- Asta spune şi mama mea, a răspuns băiatul.
- M-ai făcut să zâmbesc şi de aceea îţi voi da un sfat, a zis bătrânul. Cânţi frumos, dar
fă-ţi rost de o trompetă. Oamenilor Ie place foarte mult cum sună trompeta. N-am nici o
îndoială că te vei descurca de minune. De fapt, cred că ai talent şi asta te va face bogat.
Bătrânul şi-a continuat drumul, însoţit de câinele său, care dădea fericit din coadă.
- Auzi, dar unde găsesc eu o trompetă? l-a întrebat Armin pe bătrân.
Omul nu a mai răspuns. Băiatul a alergat după el strigând, dar pe una dintre străduţe
l-a pierdut. Ce putea face acum? În mijlocul pieţei a scos fluierul şi a început să cânte. Câţiva
trecători l-au ascultat şi i-au aruncat nişte bănuţi. Armin nu câştigase încă un ban în viaţa lui!
Cu banii pe care îi va câştiga cântând la fluier ar putea într-o bună zi să-şi cumpere o
trompetă. Băiatul s-a gândit că merită să încerce.
Toată vara a mers dintr-un oraş în altul și a cântat la fluier în pieţe şi în târguri. În
curând, avea destui bani ca să-şi cumpere o trompetă. În timpul liber, băiatul exersa ca să
cânte cât mai bine.
În curând, a devenit cunoscut în toată ţara. Oamenii îl chemau să cânte la diferite
evenimente. Oameni bogați, chiar şi regele i-au dat bani şi cadouri scumpe. Tânărul a ajuns
mai bogat decât ar fi crezut vreodată.
După câţiva ani, Armin s-a întors acasă. Mama sa nici nu l-a recunoscut când a bătut
la uşă. Părinţilor nu le-a venit să creadă că băiatul lor leneş s-a schimbat, a devenit un
muzician cunoscut și apreciat.
În timp ce îşi îmbrăţişa mama, Armin a văzut că pe străduţă trece un bătrân cu un
căţel. Era omul care i-a schimbat viața. Bătrânul s-a oprit şi i-a zâmbit, apoi a plecat mai
departe.
- Aşteaptă! a strigat Armin şi a alergat după bătrân, dar până să ajungă la el, acesta a
dispărut.
(Text adaptat după o poveste din Estonia)
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Rezolvă cerinţele următoare!

1. Cum era Armin înainte să se întâlnească cu bătrânul? Încercuieşte litera corespunzătoare
răspunsului corect!
A. bogat
B. foarte leneş
C. neascultător
D. neastâmpărat
Nu se completează de către elev.
COD
1.

2. Cum era bătrânul când s-a întâlnit cu Armin? Încercuieşte litera corespunzătoare
răspunsului corect!
A. fericit
B. bolnav
C. trist
D. supărat
Nu se completează de către elev.
COD
2.
3. Ce a făcut Armin ca să îl înveselească pe bătrân? Încercuieşte litera corespunzătoare
răspunsului corect!
A. a cântat la fluier
B. a spus o poveste
C. a spus glume
D. i-a dat un cadou
Nu se completează de către elev.
COD
3.
4. Cum i-a mulţumit bătrânul lui Armin pentru că l-a făcut să zâmbească? Încercuieşte litera
corespunzătoare răspunsului corect!
A. i-a dat bani
B. i-a cântat un cântec
C. l-a mângâiat
D. i-a dat un sfat
Nu se completează de către elev.
COD
4.
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5. Care este continuarea propoziţiei? Încercuieşte litera variantei corecte pe baza textului!
Armin spera să devină om bogat pentru că ...
A.
B.
C.
D.

dorea să aibă o casă frumoasă.
nu îi plăcea să lucreze.
îi plăceau hainele frumoase.
voia să-şi cumpere jucării.
Nu se completează de către elev.
COD
5.

6. Scrie în tabelul de mai jos cuvintele: talentat, miraţi, deştept, care arată însuşirile
personajelor, pe baza faptelor lor!
Faptele personajelor
Părinţilor nu le-a venit să creadă că fiul lor s-a schimbat.
I-a spus băiatului că nu va deveni bogat dacă nu
munceşte.
Armin cânta foarte frumos la fluier.

Însuşiri

Nu se completează de către elev.
COD
6.
7. Care este continuarea propoziției? Încercuieşte litera variantei corecte pe baza textului!
Bătrânul ştia că Armin va deveni bogat, pentru că ...
A.
B.
C.
D.

era harnic.
era leneş.
era talentat.
era neascultător.
Nu se completează de către elev.
COD
7.

8. De ce a mers Armin din oraș în oraș să cânte la fluier? Încercuieşte litera corespunzătoare
răspunsului corect!
A. Pentru că se plictisea.
B. Pentru că îi plăcea să călătorească.
C. Pentru că îl căuta pe bătrân.
D. Pentru că a vrut să adune bani să-și cumpere o trompetă.
Nu se completează de către elev.
COD
8.

TEST 2 – Limba română pentru elevii de la școlile și secțiile cu predare în limba germană
EN IV 2017
Pagina 5 din 7

9. De ce a
corect!
A.
B.
C.
D.

exersat băiatul în timpul liber? Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului
Pentru că așa l-a sfătuit bătrânul.
Ca să cânte mai bine.
Pentru că era leneș.
Ca să nu-l recunoască părinții.
Nu se completează de către elev.
COD
9.

10. Marchează cu X propoziţia corectă, pe baza textului!
Băiatul a devenit bogat pentru că a fost talentat și a exersat mult.
Băiatul a devenit bogat pentru că bătrânul i-a dat bani.
Băiatul a devenit bogat pentru că a fost ajutat de părinți.
Băiatul a devenit bogat pentru că n-a vrut să fie sărac.
Nu se completează de către elev.
COD
10.

11. Răspunde la întrebări cu numele personajelor potrivite!
Cine nu cobora din pat nici măcar să mănânce?

Armin

Cine se plimba pe stradă cu un câine?
Cine îl chemau pe Armin să cânte?
Cine nu l-a recunoscut pe Armin după câțiva ani?
Cine a cântat la fluier în mijlocul pieței?
Nu se completează de către elev.
COD
11.
12. Notează cu A (adevărat) sau cu F (fals) enunțurile!
Oamenii l-au chemat pe Armin să cânte pentru că era foarte talentat. ___
Regelui nu i-a plăcut cum a cântat Armin. ___
Nu se completează de către elev.
COD
12.
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13. Marchează cu X variantele care prezintă comportamente corecte!
exersez în fiecare zi.
Ca să am rezultate bune la concurs,

___

nu e nevoie să exersez pentru că am talent. ___

pe cei bogați.
Întotdeauna trebuie să-i apreciezi

___

pe cei care sunt harnici și talentați. ___
Nu se completează de către elev.
COD
13.

14. Cine a devenit un muzician cunoscut? Completează enunțul cu numele personajului, apoi
scrie două motive pe baza textului!
..................................................... a devenit un muzician cunoscut pentru că ...........................
.................................................................... și ............................................................................
....................................................................................................................................................
Nu se completează de către elev.
COD
14.

15. Continuă întâmplările din textul citit cu patru enunțuri potrivite!
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Nu se completează de către elev.
COD
15.

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