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Citește cu atenție textul următor! 
 

Vulpea și tigrul 

 

Într-o zi, vulpea se plimba prin pădure. Deodată, a apărut un tigru flămând. 
— Mmmm, a spus tigrul. Te voi mânca! 
Vulpea era speriată, dar şi-a păstrat calmul. Repede a început să se gândească cum să scape de 

tigru. 
— Îmi pare rău, tigrule, dar nu mă poţi mânca, i-a spus ea. 
— Și de ce nu? a întrebat mirat tigrul. 
— Pentru că sunt foarte importantă, a spus vulpea. De fapt, sunt regina acestei păduri. Toate 

animalele sunt aşa de speriate de mine când mă văd, încât fug din calea mea. 
Tigrul nu a crezut vorbele vulpii și a întrebat: 
— Cum pot ştii că-mi spui adevărul? 
— Foarte ușor, a răspuns vulpea. Mergi în spatele meu în timp ce mă plimb prin pădure. Ai să vezi 

cu ochii tăi cât de importantă sunt. 
Tigrul a fost de acord. Au pornit împreună prin pădure. Tigrul mergea în spatele vulpii. Curând au 

ajuns aproape de un cerb care se juca în jurul copacilor. Când cerbul a văzut vulpea, nu i-a acordat nicio 
atenţie. Dar când a văzut tigrul, a fugit în tufişuri exact cum bănuia vulpea că va face. 

— Ai văzut? a întrebat vulpea. Cerbul acela se teme rău de mine. 
Au mers mai departe și au ajuns aproape de un lup. Din nou, lupul nu a acordat nicio atenţie 

vulpii, dar când a văzut tigrul care mergea în spatele ei, a sărit şi a alergat să se ascundă. 
— Ai văzut? a spus vulpea. Chiar şi lupul se teme de mine. 
Vulpea și tigrul şi-au continuat drumul prin pădure. În scurt timp au ajuns la marginea unui râu, unde 

ursul pescuia. În mod obişnuit ursul nu se teme de nimeni, dar când l-a văzut pe tigru, a sărit în apă şi a înotat 
repede cât mai departe. 

— Acum mă crezi? a întrebat vulpea. 
Tigrul s-a mirat de cele întâmplate şi a spus: 
— Iartă-mă! Nu știam că eşti aşa de importantă. De acum înainte nu am să te mai supăr niciodată. 
Vulpea s-a întors acasă tare fericită că i-a venit în minte o asemenea păcăleală. 

 
(Text adaptat. Sursa: http://www.anidescoala.ro/divertisment/povesti/alti-autori-romani) 

 
 

    



TEST 1 – Limba română pentru elevii de la școlile și secțiile cu predare în limba germană maternă 
EN IV 2015          Pagina 4 din 8 

Rezolvă cerinţele următoare! 
 

 
1. De cine s-a speriat vulpea? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect! 

A. de urs; 
B. de lup; 
C. de tigru; 
D. de cerb. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
2. Ce a vrut să facă tigrul? Scrie răspunsul pe rândurile următoare! 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 

 
3. Scrie lângă fiecare propoziţie numele personajului potrivit! 
 

Și-a păstrat calmul. vulpea 

Se juca în jurul copacilor.  

Pescuia în râu.  

A alergat să se ascundă.  

S-a mirat de cele întâmplate.  

 
Nu se completează de către elev. 

COD 
 

 

1. 

2. 

3. 
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4. De ce a vrut tigrul să o mănânce pe vulpe? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect! 

A. Pentru că s-a supărat pe ea. 
B. Pentru că vulpea l-a mințit. 
C. Pentru că era flămând. 
D. Pentru că a vrut să o pedepsească. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
5. Ce a făcut vulpea când l-a văzut pe tigru? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect! 

A. S-a speriat și a fugit.  
B. S-a speriat, dar și-a păstrat calmul. 
C. Nu s-a speriat, a început să râdă. 
D. S-a speriat și a strigat după ajutor. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
6. Care cuvânt continuă propoziția? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect! 
 Vulpea i-a spus tigrului că nu o poate mânca pentru că este foarte... 

A. frumoasă 
B. deșteaptă 
C. interesantă 
D. importantă  

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
7. Cum se plimbau prin pădure vulpea și tigrul? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului 
corect! 

A. Tigrul mergea în fața vulpii. 
B. Vulpea mergea în spatele tigrului. 
C. Vulpea mergea în fața tigrului. 
D. Tigrul mergea lângă vulpe. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

4. 

5. 

6. 

7. 
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8. De ce era vulpea fericită când s-a întors acasă? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului 
corect! 

A. Pentru că s-a împrietenit cu tigrul. 
B. Pentru că l-a păcălit pe tigru. 
C. Pentru animalele s-au speriat de ea. 
D. Pentru că îi era dor de casă. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 

 
9. Ce i-a promis tigrul vulpii după plimbarea din pădure? Scrie răspunsul pe rândurile următoare! 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 

 
10. Numerotează propoziţiile în ordinea întâmplărilor! 

 

Vulpea se gândea cum să scape de tigru.  

Vulpea a scăpat de tigru pentru că a reușit să-l păcălească.  

Un tigru flămând a vrut să mănânce vulpea.  

Animalele pădurii s-au speriat când l-au văzut pe tigru în spatele vulpii.  

 
Nu se completează de către elev. 

COD 
 

 
 

8. 

9. 

10. 
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11. Marchează cu X propoziţia corectă, pe baza poveştii!! 

 

Toate animalele s-au speriat de vulpe și au fugit din calea ei.  

În mod obișnuit ursul nu se teme de nimeni, dar a sărit în apă și a înotat departe.  

Când animalele l-au văzut pe tigru, nu i-au acordat nicio atenție.  

Tigrul a mâncat-o pe vulpe pentru că a mințit.  

 
Nu se completează de către elev. 

COD 
 

 
 

 
12. Scrie în tabelul de mai jos cuvintele: speriate, șireată, naiv, care arată însuşirile personajelor, pe 
baza faptelor lor! 

 
Faptele personajelor Însuşiri 

Vulpea a reușit să-l păcălească pe tigru.  

Tigrul a crezut că animalele s-au speriat de vulpe.  

Animalele au fugit să se ascundă.  

 
Nu se completează de către elev. 

COD 
 

 

 
13. De ce au pornit împreună prin pădure vulpea și tigrul? Încercuiește litera corespunzătoare 
răspunsului corect! 

A. Pentru că le era foame și căutau mâncare. 
B. Pentru că tigrul a vrut să vadă dacă animalelor le este teamă de vulpe. 
C. Pentru că vulpea a vrut să-i arate tigrului locuința ei. 
D. Pentru că își căutau prieteni. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

11. 

13. 

12. 
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14. Scrie un alt final poveştii! 

 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 

 
15. Marchează cu X propoziţia care se potrivește cel mai bine poveştii! 

 

Nu te împrieteni cu persoane necunoscute!  

Nu întotdeauna câștigă cel mai puternic.  

Să nu te plimbi seara prin pădure!  

 
Nu se completează de către elev. 

COD 
 

 
 

 

 

FELICIT ĂRI, AI AJUNS LA SFÂR ŞITUL TESTULUI! 

MUL ŢUMIM PENTRU PARTICIPARE! 

14. 

15. 


