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Citește cu atenţie textul de mai jos!

Ghetuţele vechi şi ghetuţele noi
– Priviţi ce ghetuţe nou-nouţe am! se laudă Mihăiţă colegilor săi. Costă o grămadă de
bani! Apoi, ca să-şi convingă prietenii că ghetuţele sunt într-adevăr foarte bune, lovește cu
piciorul mai întâi în peretele şcolii, apoi în gardul vecin. Ghetele simt durerea, dar nu au ce
face. Abia în timpul lecţiilor, ghetele lui Mihăiţă se pot odihni. Ele încep să vorbească:
– În sfârşit, ne odihnim, şopteşte ghetuţa stângă. Stăpânul e prea vioi. Am putea avea
probleme.
– Ce să-i faci? Acum de el ne depinde viaţa, răspunde tristă ghetuţa dreaptă. Sper să
fie un băiat bun. Nu aş vrea prea curând să ajungem așa cum au ajuns ghetuţele de lângă
noi.
– Eu aş zice că vecinele arată destul de bine.
– Fu! îşi întoarce nasul ghetuţa dreaptă. Despre astea vorbeşti?
– Da, da. Despre ghetele colegului de bancă al stăpânului nostru.
– Sunt atât de urâte! Ce culoare! Nu pot suporta ghetele negre! Şi au un miros urât. A
ce miroase?
– A cremă de ghete. Probabil că sunt vechi, dacă au nevoie de cremă. Dar sunt
îngrijite.
– Nu ştiu, eu nu vreau să stau prea aproape de ele.
– Ai dreptate. Însă dacă doreşti, hai să stăm un pic mai departe.
Ghetuțele negre nu s-au supărat. Și ele au început să vorbească:
– Sărmanele ghetuţe albe! Nimeni nu le va curăţa. Sunt atât de frumoase, dar vor
avea o viață foarte grea pentru că au un stăpân care nu va avea grijă de ele. Ce noroc avem
cu stăpânul nostru! În fiecare seară ne curăţă, ne usucă şi dacă plouă, ne unge cu cremă.
– Aşa e. În curând vom avea un nou stăpân şi acest lucru mă îngrijorează.
– De ce? se sperie una din ghetuţele negre. Am greşit cu ceva?
– Nu. Însă băieţelul care ne poartă a crescut şi îi strângem deja picioruşul. Acum
adună bani, vrea să-şi cumpere alte ghetuţe. Ne va da unui alt copil. Suntem încă destul de
frumoase ca să ne poarte cineva, nu crezi?
– Ha! Ha! Ha! au râs ghetuţele albe. Astea se cred frumoase?
Ar mai fi stat de vorbă, dar a sunat clopoţelul. Mihăiţă a sărit din bancă, ziua de şcoală
a luat sfârşit. Afară ploua, peste tot era noroi şi Mihăiţă a alergat cu ghetuţele sale albe. Când
a ajuns acasă, și-a aruncat ghetele în colț, iar a doua zi le-a încălţat fără să le spele, a treia,
a patra zi – la fel.
Peste câteva săptămâni i-a spus mamei sale:
– Mămico, cumpără-mi alte ghetuţe! Nu mai vreau ghetuţe albe. Îmi plac cele negre.
– Bine, a răspuns mama. Mergem imediat. Pe astea du-le la coş! Ba nu, lasă-le! Îi voi
zice bunicii să le arunce. Încalţă ceva şi hai la magazin.
– Cum să le arunc? întreabă bunica. Sunt nou-nouţe. Nu trebuie decât să le spăl. Le
voi da băieţelului vecinei mele. Se va bucura nespus.
Ghetuţele albe în sfârşit sunt mulţumite. Sunt convinse că datorită noului stăpân le
aşteaptă o viaţă lungă şi lipsită de griji.
(Text adaptat după povestea cu același titlu, de Emilia Plugaru)
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Rezolvă cerinţele următoare!

1. Cu ce
corect!
A.
B.
C.
D.

s-a lăudat Mihăiță colegilor săi? Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului
cu ghiozdanul nou
cu penarul nou
cu ghetele noi
cu pantalonii noi
Nu se completează de către elev.
COD
1.

2. Ce a făcut băiatul ca să arate colegilor că are ghete foarte bune? Încercuieşte litera
corespunzătoare răspunsului corect!
A. A alergat repede în curtea școlii.
B. A lovit cu piciorul peretele școlii și gardul vecin.
C. A curățat ghetele și le-a îngrijit cu cremă.
D. A participat la un concurs de sărituri.
Nu se completează de către elev.
COD
2.

3. Ce culoare au avut ghetele lui Mihăiță? Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului
corect!
A. erau negre
B. erau albastre
C. erau maro
D. erau albe
Nu se completează de către elev.
COD
3.
4. Când s-au odihnit ghetuțele băiatului? Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului
corect!
A. în pauză
B. în timpul lecțiilor
C. în timp ce ploua
D. în timp ce băiatul mergea acasă
Nu se completează de către elev.
COD
4.
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5. Care este continuarea propoziției? Încercuieşte litera variantei corecte pe baza textului!
Ghetuțele negre se simțeau norocoase pentru că ...
A. aveau culoare frumoasă.
B. erau foarte scumpe.
C. stăpânul lor avea grijă de ele.
D. strângeau piciorul stăpânului.
Nu se completează de către elev.
COD
5.
6. Scrie în tabelul de mai jos cuvintele: dezordonat, ordonat, grijulie, care arată însuşirile
personajelor, pe baza faptelor lor!
Faptele personajelor
Bunica a spălat ghetele albe ca să le dăruiască
băiețelului vecinei.
Mihăiță nu a curățat ghetele timp de câteva săptămâni.

Însuşiri

Colegul de bancă a lui Mihăiță își curăța ghetele în
fiecare zi.
Nu se completează de către elev.
COD
6.
7. Care este continuarea propoziției? Încercuieşte litera variantei corecte pe baza textului!
A.
B.
C.
D.

Ghetuțele negre erau mulțumite de stăpânul lor pentru că acesta ...
se lăuda colegilor cu ele.
era un copil prea vioi.
a cerut mamei ghete noi.
le-a curățat și le-a îngrijit cu cremă.
Nu se completează de către elev.
COD
7.

8. De ce credeau ghetele negre că vor avea un nou stăpân? Încercuieşte litera
corespunzătoare răspunsului corect!
A. Pentru că sunt încă destul de frumoase ca să le poarte cineva.
B. Pentru că stăpânul lor nu mai are grijă de ele.
C. Pentru că s-au săturat de stăpânul lor.
D. Pentru că stăpânul lor s-a săturat de ele.
Nu se completează de către elev.
COD
8.
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9. De ce nu au vrut să stea ghetele albe lângă ghetele negre? Încercuieşte litera
corespunzătoare răspunsului corect!
A. Pentru că nu erau îngrijite de stăpânul lor.
B. Pentru că erau la fel de frumoase ca și ele.
C. Pentru că erau negre și miroseau a cremă de ghete.
D. Pentru că erau mai noi decât ele.
Nu se completează de către elev.
COD
9.
10. Marchează cu X propoziţia corectă, pe baza textului!
Ghetele negre erau mulțumite pentru că aveau culoare frumoasă.
Ghetele negre erau mulțumite pentru că erau îngrijite.
Ghetele negre erau mulțumite pentru că erau scumpe.
Ghetele negre erau mulțumite pentru că nu erau albe.
Nu se completează de către elev.
COD
10.
11. Răspunde la întrebări cu numele personajului potrivit!
Cui nu le-a plăcut mirosul ghetelor negre?

ghetelor albe

Cine a spălat ghetele pentru că a vrut să le
dăruiască?
Cine a fost de acord să cumpere ghete noi, negre?
Cine nu și-a curățat ghetele niciodată?
Cine au fost vechi, dar îngrijite?
Nu se completează de către elev.
COD
11.
12. Notează cu A (adevărat) sau cu F (fals) enunțurile!
Ghetele negre au vrut să ajungă la un nou stăpân. ___
Bunica a păstrat ghetele ca să-i facă o surpiză unui alt băiețel. ___
Nu se completează de către elev.
COD
12.
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13. Marchează cu X variantele care prezintă comportamente corecte!
le ofer unui alt copil.
Dacă hainele și încălțările îmi rămân mici,

nu le păstrez, ci le arunc. ___

le arăt tuturor ca să mă invidieze.
Când primesc lucruri noi,

___

___

am grijă de ele ca să-mi fie de folos mult timp. ___
Nu se completează de către elev.
COD
13.

14. Cine era dezordonat – Mihăiță sau băiatul cu ghetele negre? Completează enunțul cu
numele personajului, apoi scrie două motive pe baza textului!
Cred că ................................................ era dezordonat 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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