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Citește cu atenție textul următor!
VRĂJITORUL DIN OZ

A fost odată ca niciodată o fetiţă pe nume Dorothy, care avea un căţel pe nume Toto. Ea locuia
cu unchiul şi mătuşa ei, în Kansas. Într-o zi a venit o furtună uriaşă, un ciclon, care a ridicat în aer casa
lor. Unchiul Henry şi mătuşa Em au reuşit să se ascundă în pivniţă, dar Dorothy nu s-a dus, pentru că îl
căuta pe Toto, ascuns sub un pat.
Casa a zburat, cu Dorothy şi Toto în ea, până a aterizat în locuri depărtate. Fetiţa îşi dorea să se
întoarcă acasă, dar nu ştia drumul. Se aflau în ținutul altinezilor. Casa aterizase taman peste o vrăjitoare
rea, de la Răsărit, pe care o omorâse. O altă vrăjitoare, din Miazănoapte, îi explică fetiţei ce s-a
întâmplat. În ţara lui Oz erau patru vrăjitoare: două bune şi două rele. Acum mai era doar una rea, cea
din Apus. Iar Oz era marele vrăjitor, din Oraşul Smaraldelor. Dorothy a primit pantofii de argint ai
vrăjitoarei răpuse, care aveau puteri necunoscute. Apoi, ea şi câinele ei au fost îndreptaţi să meargă în
Oraşul Smaraldelor din mijlocul ţării, pentru a afla drumul spre casă chiar de la marele vrăjitor.
Drumul spre Oz era pavat cu pietre galbene.
Deci, cei doi au pornit la drum .... În cale s-au împrietenit mai întâi cu o sperietoare de ciori, pe
nume Sperie Ciori. Acesta, spre surprinderea fetiţei, putea vorbi … S-a alăturat fetiţei în călătorie,
dorind ca Oz să-i dea un pic de minte ... Mai apoi, trecând printr-o pădure, Dorothy l-a eliberat şi pe
Omul de Tinichea, un om făcut din tinichea, care ruginise, iar ea i-a uns încheieturile cu ulei ... Și acesta
li s-a alăturat la drum, dorind să-i ceară lui Oz o inimă ...
Dorothy deja se obişnuise cu ciudăţeniile ...
A urmat întâlnirea cu leul cel uriaş, dar laş! Acestuia îi era frică de toate animalele, şi le speria cu
răgetul lui ... S-a alăturat şi el grupului, dorind ca vrăjitorul din Oz să-i dăruiască puţin curaj.
Pe drum se dovedeşte că totuşi Sperie Ciori are minte, că Omul de Tinichea are inimă şi că leul
cel laş are curaj, dar că nu îşi dau seama de ce au.
Prima piedică din drumul lor a fost o prăpastie, peste care leul i-a trecut, ducându-i în spate, pe
rând. Au urmat alte peripeţii, în care prietenii lui Dorothy au găsit soluţii de scăpare.
Când au ajuns în oraşul Smaraldelor, Oz i s-a înfăţişat copilei ca un cap uriaş, stând pe scaun, dar
fără voce înfricoşătoare. I-a spus că nu o va trimite acasă - căci asta era dorinţa fetei - până nu o va
omorî pe vrăjitoarea de la Apus.
Lui Sperie-Ciori, care cerea creier, Oz i s-a arătat ca o femeie frumoasă, Omului de Tinichea,
care cerea inimă, ca o fiară, iar leului cel laş, care cerea curaj, ca un glob de foc. Tuturor, Oz le-a cerut
acelaşi lucru: să o omoare pe vrăjitoarea cea rea.
Aşa că prietenii noştri au pornit spre Apus, la vrăjitoare. Vrăjitoarea vedea totul printr-un ochi.
Dar puterea binelui e mai mare decât cea a răului, iar vrăjitoarea a fost distrusă.
TEST 2 – Limba română pentru elevii de la școlile și secțiile cu predare în limba croată maternă
EN IV 2015
Pagina 3 din 8

După care, prietenii au pornit spre Oraşul Smaraldelor. Dorothy a luat boneta de aur cu puteri magice
a vrăjitoarei răpuse, fără să ştie de puterile acesteia.
Puterea bonetei era de a chema maimuţele înaripate, de trei ori. Din nou au fost ajutaţi de regina
şoarecilor, care le-a dezvăluit secretul. Maimuţele înaripate i-au dus îndată în Oraşul Smaraldelor. Acolo
prietenii au aşteptat câteva zile până când Oz i-a primit, pe toţi, în sala tronului. Se auzea doar o voce,
fără să mai apară nimeni pe tron. Dar, când din greşeală au dărâmat un paravan, a ieşit la iveală faptul că
marele vrăjitor e un bătrânel fără puteri magice, care s-a prefăcut că e vrăjitor ...
Prietenii din poveste erau foarte supăraţi. Cine le mai împlinea acum dorinţele? De aceea, l-au
rugat pe Oz să facă totuşi ceva ... Acesta le-a spus că deja au minte, inimă şi curaj, dar a trebuit să-i pună
lui Sperie-Ciori tărâțe şi cuie în cap, în loc de paie, Omului de Tinichea i-a pus o inimă din mătase, iar
leului i-a dat să bea un sirop de curaj. Pentru Dorothy, Oz voia să construiască un alt balon, să-l umple cu
aer cald şi să plece împreună spre Kansas. Balonul fu cusut, dat cu clei, dar când să se urce şi Dorothy în
coşul lui, întârzie din cauza lui Toto, pierdut în mulţime. Aşa că plecă numai Oz cu balonul ... În locul lui,
rămase, ca stăpân al oraşului, Sperie Ciori.
Şi iarăşi la drum ... Prietenii s-au dus la vrăjitoarea din miazăzi, Glinda. Glinda, vrăjitoarea, le
dezlegă toate tainele. Pantofii de argint aveau să o aducă pe Dorothy acasă. Trebuia să-i lovească de trei
ori la călcâi şi să le spună unde să o ducă. La porunca vrăjitoarei, maimuţele înaripate i-au dus pe cei trei
prieteni înapoi la supuşii lor: pe Sperie Ciori în Oraşul Smaraldelor, pe Omul de Tinichea la oamenii din
apus, care îl voiau de rege, şi pe Leu la animalele din pădure.
Dorothy, cu Toto, au ajuns îndată acasă, la casa reconstruită de unchiul Henry. A fost primită cu
mare bucurie, iar pantofii de argint s-au pierdut în timpul zborului şi au rămas pierduţi până azi.
Fetiţei nu i-a părut rău de toată călătoria, pentru că aşa a putut să-şi facă noi prieteni şi să îi ajute!
(Sursa: Vrăjitorul din Oz, Frank Baum)
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Rezolvă cerinţele următoare!

1. Unde locuia Dorothy?
Scrie răspunsul pe rândurile următoare.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nu se completează de către elev.
COD
1.

2. Dorothy avea:
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) un pisoi Miorlau;
b) o broscuță Oac;
c) un câine Toto.
Nu se completează de către elev.
COD
2.

3. Căsuța în care locuia Dorothy a fost luată de:
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) un pădurar;
b) un ciclon;
c) un zmeu.
Nu se completează de către elev.
COD
3.

4. Ce își dorea fetița?
Scrie răspunsul pe rândurile următoare.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nu se completează de către elev.
COD
4.
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5. Casa a aterizat peste:
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) o vrăjitoare rea;
b) o vrăjitoare bună;
c) Muma pădurii.
Nu se completează de către elev.
COD
5.

6. Dorothy primește de la altinezi:
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
a)
b)
c)

pantofii de argint;
o rochie nouă;
coș cu mâncare pentru drum.
Nu se completează de către elev.
COD
6.

7. Dorothy a fost îndrumată să meargă:
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) în Orașul Smaraldelor, la marele vrăjitor;
b) la Apus, la o vrăjitoare rea;
c) în Kansas, la mătuşa ei.
Nu se completează de către elev.
COD
7.

8. Adevărat sau Fals:
Încercuieşte răspunsul corect.
1. În cale, Dorothy și câinele Toto s-au împrietenit mai întâi cu Sperie Ciori.
Adevărat

Fals

Adevărat

Fals

2. Leul cel uriaș era curajos.

Nu se completează de către elev.
COD
8.
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9. Completează enunțurile cu următoarele cuvinte:
minte, inimă, curaj
a) Omul de Tinichea voia să-i ceară lui Oz _________________________.
b) Sperie Ciori dorea ca Oz să-i dea un pic de ______________________.
c) Leul cel laș dorea ca vrăjitorul să-i dăruiască puțin ________________.
Nu se completează de către elev.
COD
9.

10. Completați enunțurile cu următoarele expresii:
ca un cap uriaș, glob de foc, ca o fiară, ca o femeie frumoasă.
Când au ajuns în orașul Smaraldelor, Oz i s-a înfățișat copilei _________________________,
lui

Sperie

Ciori

__________________________________,

Omului

de

Tinichea

_______________________, iar leului cel laș ______________________________________.
Nu se completează de către elev.
COD
10.

11. Marele vrăjitor le-a cerut tuturor același lucru:
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) să o omoare pe vrăjitoarea cea rea;
b) să-i aducă mâncare și dulciuri;
c) să-i aducă multe daruri.
Nu se completează de către elev.
COD
11.

12. Când, din greșeală au dărâmat un paravan, a ieșit la iveală faptul că marele vrăjitor era:
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) un bătrânel fără puteri magice;
b) Omul de argint;
c) un lup care vorbește.
Nu se completează de către elev.
COD
12.
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13. Vrăjitoarea care le dezleagă tainele este:
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) Crăiasa Pădurii;
b) Glinda;
c) Zâna cea bună.
Nu se completează de către elev.
COD
13.

14. Cine o duce pe Dorothy acasă?
Scrie răspunsul pe rândurile următoare.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nu se completează de către elev.
COD
14.

15. Ce s-a întâmplat cu pantofii de argint?
Scrie răspunsul pe rândurile următoare.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nu se completează de către elev.
COD
15.

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