
 

 

 

 

 

 

EVALUARE NA ŢIONALĂ 

LA FINALUL CLASEI a IV-a 

2015 

 

Test 2  
 
 

Limba român ă 

pentru elevii de la şcolile şi sec ţiile 

cu predare în limba german ă matern ă 

 
 

Jude ţul/sectorul  ...................................... .....................................  

Localitatea  ...................................... ..............................................  

Şcoala  ............................................ ...............................................  

Numele şi prenumele elevului .............................. .......................  

 .......................................................................................................  

Clasa a IV-a  ..............  

Băiat  ����   Fată ���� 

 



 

 



 

TEST 2 – Limba română pentru elevii de la școlile și secțiile cu predare în limba germană maternă 
EN IV 2015           Pagina 3 din 7 

Citește cu atenție textul următor! 
 

Cel mai puternic din lume 
 

A fost odată un tigru foarte bătrân. Într-o zi l-a chemat pe fiul său și l-a întrebat: 
– Ştii, tu, fiule, cine are dinții cei mai tari din lume? 
– Desigur, tigrul! a răspuns fiul. 
– E adevărat. Dar știi tu cine are ghearele cele mai ascuţite? 
– Desigur, tigrul! a răspuns din nou fiul. 
– E adevărat şi asta. Şi acum, spune-mi, cine aleargă cel mai repede? 
– Desigur, tigrul! a spus fiul, fără să stea mult pe gânduri. 
– Dar știi cine este cel mai puternic din lume? 
– Tigrul! Tigrul! Tigrul! a strigat de trei ori fiul. 
– Nu ai dreptate, dragul meu. Să ţii minte că cel mai puternic pe pământ este omul! 
 Tigrul cel tânăr a plecat în căutarea omului. Deodată a ajuns într-o pădure. Lângă un copac a 

văzut o ființă fără gheare şi fără blană care tăia lemne. Din două sărituri, a ajuns în faţa lui și a spus: 
– Ascultă, locuitor al pădurii! Ce fel de animal ești, nici măcar blană nu ai! 
– Dar eu nu sunt animal, a răspuns tăietorul de lemne. Eu sunt om. 
– Acum am să te mănânc. 
Omul l-a privit, apoi i-a spus: 
– Ascultă-mă, tigrule! Aş vrea să-ţi arăt şi eu ce putere am. 
– Atunci arată-mi repede pentru că mi s-a făcut o foame grozavă. 
Omul l-a condus pe tigru la casa lui, apoi a spus: 
– Este o locuinţă foarte bună. Nu intră nici ploaia, nici zăpada și nu te arde nici soarele. Nu eşti 

curios să vezi cum arată pe dinăuntru? 
– Nu, mai întâi să-mi arăţi cum se închide şi se deschide locuinţa ta. 
Tăietorul de lemne a intrat în casă şi a închis uşa după el. 
– Acum încearcă să mă scoţi de aici! 
Tigrul s-a aruncat furios spre uşă, dar în zadar. Uşa a fost mai puternică decât ghearele tigrului. 
– Vezi, tigrule, ce fel de locuinţă am? a spus omul. 
– Da, văd. Acum dă-mi voie să intru. 
– Cu multă plăcere, a răspuns omul politicos și l-a invitat pe tigru în locuinţa sa. 
După ce tigrul a intrat în casă, omul a închis repede uşa pe dinafară. Tigrul furios a început să 

strige: 
– Dă-mi drumul, eu trebuie neapărat să te mănânc! 
– Acum e prea târziu. Tatăl tău ţi-a spus că omul este cel mai puternic din lume. Tu n-ai vrut să-l 

crezi. Acum te-ai convins singur. 
 

(Poveste populară, adaptată. Sursa: http://www.anidescoala.ro/divertisment/povesti/povesti-populare) 
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Rezolvă cerinţele următoare! 
 

 
1. Ce l-a învăţat tigrul bătrân pe fiul său? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect! 

A. L-a învăţat să alerge de lup. 
B. L-a învăţat cum să caute de mâncare. 
C. L-a învăţat că omul este cel mai puternic din lume. 
D. L-a învățat să vorbească frumos. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 
2. Ce a făcut tigrul tânăr după ce a vorbit cu tatăl său? Scrie răspunsul pe rândurile următoare! 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
3. Scrie lângă fiecare propoziţie numele personajului potrivit! 

A vorbit cu fiul său. tigrul b ătrân 

S-a întâlnit cu un tăietor de lemne.  

A vrut să-i arate tigrului puterea lui.  

A spus că omul este cel mai puternic pe pământ.  

 
Nu se completează de către elev. 

COD 
 

 

 
4. Câte întrebări i-a pus tigrul bătrân fiului său? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului 
corect! 

A. două întrebări; 
B. trei întrebări; 
C. patru întrebări; 
D. cinci întrebări. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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5. Unde l-a văzut tigrul pe tăietorul de lemne? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului 
corect! 

A. în pădure, lângă o casă; 
B. la marginea pădurii, lângă un râu; 
C. în pădure, lângă un izvor; 
D. în pădure, lângă un copac. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
6. Ce gândea tigrul despre tăietorul de lemne? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului 
corect! 

A. Este o ființă fără păr și fără oase. 
B. Este o ființă fără gheare şi fără blană. 
C. Este o ființă cu blană, dar fără gheare. 
D. Este o ființă cu gheare, dar fără coadă. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
7. Ce a vrut să-i arate omul tigrului? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect! 

A. animalele sale; 
B. puterea sa; 
C. grădina sa; 
D. toporul său. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
8. În ce ordine au intrat în casă personajele? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect! 

A. Întâi a intrat tigrul, apoi omul. 
B. Întâi a intrat omul, apoi tigrul. 
C. Omul și tigrul au intrat împreună. 
D. Întâi a intrat tigrul bătrân, apoi tigrul tânăr și ultimul a intrat omul. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

5. 

6. 

7. 

8. 
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9. De ce spunea omul că locuința sa este foarte bună? Scrie răspunsul pe rândurile următoare! 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
10. Numerotează propoziţiile în ordinea întâmplărilor! 

Tânărul tigru a pornit în căutarea omului.  

Omul l-a păcălit pe tigru pentru că era deștept.  

Tigrul tânăr a aflat de la tatăl său că omul este cel mai puternic din lume.  

L-a găsit pe om într-o pădure și a vrut să-l mănânce.  

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

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

Tigrul bătrân și fiul său au plecat în căutarea omului.  

Ușa casei a fost mai puternică decât ghearele tigrului.  

Tigrul nu a intrat în casa omului pentru că i-a fost frică.  

Tăietorul de lemne s-a speriat când a văzut tigrul.  

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
12. Scrie în tabelul de mai jos cuvintele: înțelept, furios, politicos, care arată însuşirile personajelor, 
pe baza faptelor lor! 

Faptele personajelor Însuşiri 

L-a invitat pe tigru în locuința sa.  

A spus fiului său că omul este cel mai puternic.  

Tigrul a început să strige când a rămas închis în casă.  

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

9. 

10. 

11. 

12. 
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13. De ce a reușit omul să scape de tigru? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect! 

A. Pentru că avea gheare ascuțite. 
B. Pentru că avea o armă periculoasă. 
C. Pentru că s-a ascuns în casa lui. 
D. Pentru că era mai deștept decât tigrul. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
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! 

Ascultă sfatul colegilor!  

Nu ghearele și dinții te fac cel mai puternic.  

Tigrii nu sunt animale periculoase.  

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 

 

FELICIT ĂRI, AI AJUNS LA SFÂR ŞITUL TESTULUI! 

MUL ŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!  

13. 

14. 

15. 


