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Citește cu atenție textul următor! 
 

Creanga de alun 
de Lev Tolstoi 

 

 
 

A fost odată un negustor bogat, care avea trei fete. Într-un rând, s-a pregătit el să plece după marfă 
şi le-a întrebat pe fete ce vor să le aducă. Cea mai mare l-a rugat să-i aducă mărgele, a doua a cerut un 
inel, iar cea mică a spus: 

— Nu-mi trebuie nimica. De-ţi vei aduce aminte de mine, adu-mi şi mie o creangă de alun. 
A plecat negustorul. Şi-a terminat treburile şi a cumpărat fetei celei mai mari mărgele, iar celei de-a 

doua un inel. 
Trece el la întoarcere printr-o pădure mare şi îşi aduce aminte că fata cea mică n-a cerut altceva 

decât o creangă de alun. Coboară din căruţă să rupă una. Deodată, zăreşte într-un tufiş o creangă de alun, 
dar nu una obişnuită, ci cu alune de aur pe ea. Îşi spune atunci negustorul: “Iată un dar frumos şi pentru 
fata mea cea mică şi cuminte”. A aplecat creanga şi a rupt-o. Pe dată a răsărit, ca din pământ, un urs, l-a 
apucat pe negustor de mână şi i-a spus: 

— Cum ai îndrăznit să rupi creanga mea? Acum am să te mănânc. 
Negustorul s-a speriat şi i-a raspuns: 
— N-aş fi luat creanga, dacă nu m-ar fi rugat fata mea cea mai mică. 
Se răzgândi atunci ursul: 
— Du-te acasă, dar ţine minte: cine te va întâmpina întâi, pe acela ai să mi-l dai mie. 
Negustorul i-a făgăduit şi ursul i-a dat drumul. Pe urmă, negustorul a pornit mai departe şi a ajuns 

acasă. 
Cum a intrat în curtea casei sale, i-a ieşit fuga înainte fata lui cea mică şi iubită. Negustorul şi-a 

adus aminte de făgăduiala dată ursului şi i s-au muiat picioarele. El a povestit apoi tot ce s-a întâmplat şi 
toţi au început să plângă. 

— Nu plângeţi – spuse atunci mama – ştiu eu ce-i de făcut. Când o să vie ursul după fata noastră, 
noi o să gătim pe fata ciobanului şi i-o dăm pe ea în loc. 

Într-o zi, pe când se aflau cu toţii acasă, iată că intră în curte o trăsură. Şi ce să vezi? Se coboară 
din ea un urs, se apropie de negustor şi îi spune: 

— Dă-mi fata. 
Negustorul nu ştia ce să răspundă. Mama însă a priceput îndată ce are de făcut. A gătit-o pe fata 

ciobanului şi a dus-o ursului. Acesta a aşezat-o în trăsură şi a plecat. Cum au pornit, ursul a început să 
mormăie şi a vrut să o mănânce. Atunci, ea a mărturisit că-i fata ciobanului şi nu a negustorului. Ursul s-
a întors la negustor şi i-a spus: 

— M-ai înşelat, dă-mi-o pe fata cea adevărată! 
Din nou s-au pornit cu toţii pe plâns. Au gătit fata, şi-au luat rămas bun de la ea şi au dat-o ursului. 

Ursul a aşezat-o în trăsura şi au plecat. Au mers ei cât au mers, până au ajuns într-o pădure mare şi s-au 
oprit. Ursul s-a dat jos din trăsură şi a spus: 

— Aici e casa noastră. Vino după mine! 
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Ursul a coborat într-o groapă, iar fata s-a dus după el. După aceea, ursul a deschis o uşă mare, a 
tras-o pe fată într-un beci întunecos şi a spus: 

— Vino după mine! 
Fata tremura de spaimă şi se gândea că i-a sosit sfârşitul, dar tot s-a dus după urs. Deodată, se auzi 

un bubuit ca un tunet. Se făcu lumină şi fata văzu că nu-i într-un beci, ci într-un palat bogat. Peste tot 
lumini, muzică; oameni frumos îmbrăcaţi o întâmpinară şi i se închinară, iar lângă ea – un prinţ tânăr. 
Prinţul s-a apropiat de fată şi i-a spus: 

— Nu sunt urs, sunt prinţ şi vreau să mă însor cu tine. 
Pe urmă, au trimis după părinţii fetei, au poftit oaspeţi şi au făcut nunta. 
Şi au trăit fericiţi, iar creanga de alun au păstrat-o cu mare grijă. 

 

(Sursa: Creanga de alun, Lev Tolstoi) 
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Rezolvă cerinţele următoare! 
 

 
1. Negustorul avea: 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 
 

a) trei fete; 
b) trei băieți; 
c) trei fete și trei băieți. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
2. Unește ce se potrivește: 

 
fata cea mare creanga de alun 

fata a doua mărgele 

fata cea mică inel 

 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
3. Din tufiș a răsărit ca din pământ: 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 
 

a) un lup; 
b) un urs; 
c) un măgar. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
4. Adevărat / Fals: 

Încercuieşte răspunsul corect. 
 

Ursul l-a apucat pe negustor de mână și i-a spus: 
— Cum ai îndrăznit să rupi creanga mea? Acum am să te mănânc. 
Negustorul speriat i-a răspuns: 
— N-aș fi luat creanga, dacă nu m-ar fi rugat fata mea cea mare. 

 

Adevărat   Fals 
 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

1. 

2. 

3. 

4. 



TEST 1 – Limba română pentru elevii de la școlile și secțiile cu predare în limba croată maternă 
EN IV 2015          Pagina 6 din 8 

 
5. Ce îi cere ursul negustorului? 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
6. Înaintea negustorului i-a ieșit: 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 
 

a) soția sa; 
b) fata cea mică; 
c) servitoarea. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
7. Mama a hotărât să-i dea ursului: 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 
 

a) un sac cu bijuterii; 
b) fata ciobanului; 
c) animalele din ogradă. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
8. Completați spațiile libere cu cuvintele care lipsesc: 

 

Ursul s-a întors la negustor și i-a spus: 
— M-ai _________________________, dă-mi-o pe__________ cea _______________! 

 
Nu se completează de către elev. 

COD 
 

 
9. Ursul vine cu: 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 
 

a) trăsura; 
b) călare pe un cal; 
c) călare pe o lebădă. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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10.  Ursul duce fata: 
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

a) în pădure; 
b) într-un oraș mare; 
c) la un castel de cleștar. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
11.  Ursul a tras-o pe fată: 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 
 

a) într-un beci întunecos; 
b) într-o peșteră; 
c) într-o scorbură. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
12.  Când s-a făcut lumină, fata văzu că este: 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 
 

a) într-o grădină plină cu flori; 
b) într-un palat bogat; 
c) în casa părinţilor săi. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
13.  Cine era ursul? 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
Nu se completează de către elev. 

COD 
 

10. 

11. 

12. 

13. 
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14.  Ce-i spune prințul fetei? 

 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
Nu se completează de către elev. 

COD 
 

 
15.  Cum se încheie povestea? 

 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
Nu se completează de către elev. 

COD 
 

 

 

 

 

FELICIT ĂRI, AI AJUNS LA SFÂR ŞITUL TESTULUI! 

MUL ŢUMIM PENTRU PARTICIPARE! 

14. 

15. 


