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♦ Cite te cu atenţie textul de mai jos!

Maria se rătăce te în pădure
Era odată o fetiţă care locuia împreună cu bunica sa într o căsuţă
sărăcăcioasă. Viaţa lor era foarte grea, în special iarna, când era frig. Părinţii Mariei căci a0a
o chema pe fetiţă plecaseră să muncească într o ţară îndepărtată 0i le trimiteau din când în
când câţiva bănuţi.
În anotimpul călduros le era mai u0or, pentru că lucrau toată ziua
pe la oamenii din sat 0i primeau în schimb provizii pentru iarnă: porumb,
grâu, lemne pentru foc, fân pentru singura văcuţă pe care o aveau 0i
grăunţe pentru cele patru găini.
Pe când cădea frunza 0i Maria începea 0coala, bunica se ducea
singură la cules de fructe de pădure, ciuperci 0i alte bunătăţi. La prânz,
după ce 0i făcea temele, fetiţa mergea cu bunica în bucătărie, unde o
ajuta la prepararea conservelor.
Cum venea gerul 0i ningea, bunica scotea andrelele 0i făcea ciorăpei, veste sau
pulovere pe care apoi le vindeau. Maria nu se plângea niciodată, îi părea rău doar că bunica
trebuia să muncească toată ziua. Ar fi vrut să facă rost de bani 0i să o ducă într o vacanţă cât
de mică.
Într o zi de martie, după 0coală, Maria s a gândit că, dacă ar culege
ghiocei din pădure, ar putea să i vândă în piaţa de flori 0i să strângă bani. A
trecut în fugă pe acasă, 0i a lăsat ghiozdanul, a luat două co0uri 0i a plecat.
Pădurea de la marginea satului era atât de deasă 0i de întunecată, încât
oamenii nu se aventurau acolo în căutarea ghioceilor. Maria nici nu se mai
gândea la animalele sălbatice 0i înainta cântând.
Între timp, bunica î0i a0tepta nepoţica. Maria nu întârzia niciodată 0i
soarele începea deja să apună. „Poate i o mai fi ţinut la coală!“, se gândi
bătrânica.
În pădure era mult mai frig decât în sat. Exact când o luase tremuriciul
0i se gândea să se întoarcă acasă, fetiţa descoperi un lumini0 plin cu ghiocei,
albăstrele, topora0i 0i brându0e. S a apucat să culeagă florile, rugându se ca
soarele să o a0tepte să termine. Umplu imediat cele două co0uri.
Mirosul de flori 0i gândul la bănuţii pe care îi va obţine o ameţiseră.
Nici nu observase că se înserase. Când să se oprească 0i să pornească spre casă, se porni un
vânt cumplit care îi zbura bucheţelele din co0urile grele.
Speriată, Maria 0i a umplut pumnii cu zăpadă 0i a presărat o peste flori ca să nu le
piardă. Nu avea nici lumânări, nici chibrituri, nimeni nu 0tia pe unde plecase 0i frica începuse
să o cuprindă. Înainta cu greu pentru că viscolul se pornise 0i lacrimile îi îngheţau pe obraz.
„Ce o face biata bunică? Poate a plecat să mă caute. Nu trebuia să plec fără să spun.“, se
tânguia fetiţa. Zăpada devenise atât de groasă, încât Maria nu mai vedea poteca.
Bunica alertase toţi vecinii din sat.
Model de test LR1
EN IV 2014

Pagina 2 din 9

Dintr odată, pe u0a căsuţei intrară părinţii Mariei. Erau încărcaţi cu pachete 0i
zâmbeau.
Bună seara! Unde este Maria? Ne am luat concediu 0i am venit să vă răsfăţăm cu ce
putem, zise tatăl.
Bunica începu să plângă:
Maria nu a venit de la 0coală. O a0tept de la prânz, am căutat o peste tot. Nu 0tiu ce o
fi cu ea. Mi e teamă să n o fi prins vreo haită de lupi când s a iscat viscolul ăsta. Credeam că
a venit primăvara 0i, când colo, uite ce zăpadă 0i gheaţă…
Părinţii fetiţei rămăseseră înmărmuriţi. Mama ie0i în curte 0i o strigă disperată. Sub o
băncuţă îi zări ghiozdanul.
Dar fata a venit de la 0coală. Uite i ghiozdanul aruncat în curte!
Tatăl Mariei desfăcu ghiozdanul 0i scotoci după un indiciu cât de mic. Găsi o hârtiuţă
pe care Maria î0i notase programul pieţei de flori din satul vecin. Fetiţa calculase câţi bani ar
obţine din flori 0i o desenase pe bunica zâmbind.
Înarmaţi cu torţe, părinţii Mariei 0i bărbaţii din sat porniră spre pădure. Femeile veniră
la bunica acasă 0i se puseră pe copt plăcinte 0i pe fiert ceai 0i a0teptară.
Maria adormise. În vis i se părea că o aude pe mama. Nu î0i mai
văzuse părinţii de doi ani. Vocea părea tot mai aproape, a0a că a strigat
prin somn: ,,Mama!”. Toată lumea a alergat către locul de unde se
auzise ţipătul. Când au găsit o, au luat o 0i au fugit cu ea spre căruţă.
Maria plângea 0i 0optea: „Florile pentru bunica! Mamă, ia tu florile că,
altfel, bunica nu o să aibă bani pentru vacanţă!“.
Au înfofolit o în pături 0i au dus o repede la căldură. Mama îi puse 0i co0urile cu flori
în căruţă. Acasă, părinţii au îmbrăţi0at o pe bunică 0i au plâns toţi trei, speriaţi că aproape o
pierduseră pe Maria. Fetiţa dormea lângă sobă, zâmbea 0i vorbea în somn: „Au venit mama i
tata. Au venit înapoi i eu o să vând florile i o s o duc pe bunica într o vacanţă la mare!”.
După ce fetiţa s a trezit 0i bunica a pupat o fericită, părinţii au făcut un anunţ
important:
Îndată ce îi trece Mariei răceala, plecăm cu toţii într o vacanţă la
mare, în ţara îndepărtată în care am muncit. Noi n am avut timp să vizităm
nimic pe acolo, iar voi v aţi stins de dor. Merităm cu toţii o pauză. La
întoarcere, bunica nu o să mai muncească atât 0i nici tu, Maria, nu o să mai
umbli prin păduri după ghiocei. De acum nu ne mai despărţim!

(Text adaptat după o povestire apărută în revista ,,Lilliput”,
Bucure ti, http://www.revistalilliput.ro)
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Rezolvă cerinţele următoare!

1. În grija cui rămăsese fetiţa? Încercuie0te litera corespunzătoare răspunsului corect.
A. a bunicii
B. a mamei
C. a tatălui
D. a vecinilor
Nu se completează de către elev.
COD
1.

2. Unde erau plecaţi părinţii Mariei? Scrie răspunsul pe rândurile următoare.

Nu se completează de către elev.
COD
2.

3. Pornind de la text, scrie în dreptul fiecărei activităţi denumirea anotimpului în care se
desfă0oară.
Muncea în gospodăriile oamenilor din sat.
Prepara conserve alături de bunica.
Cro0eta ciorapi.
Culegea ghiocei din pădure.
Nu se completează de către elev.
COD
3.
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4. Ce flori dorea Maria să culeagă din pădure? Încercuie0te litera corespunzătoare
răspunsului corect.
A. albăstrele
B. brându0e
C. ghiocei
D. topora0i
Nu se completează de către elev.
COD
4.

5. De ce nu se aventurau oamenii în pădurea de la marginea satului? Scrie răspunsul pe
rândurile următoare.

Nu se completează de către elev.
COD
5.

6. Pe cine dorea fetiţa să ducă în vacanţă cu banii primiţi pe flori? Încercuie0te litera
corespunzătoare răspunsului corect.
A. pe bunica sa
B. pe mama sa
C. pe tatăl său
D. pe vecini
Nu se completează de către elev.
COD
6.

7. Ce a împiedicat o pe Maria să 0i continue drumul spre casă? Încercuie0te litera
corespunzătoare răspunsului corect.
A. Drumul nu se mai vedea din cauza zăpezii.
B. Era vrăjită de frumuseţea pădurii.
C. Nu găsise ghiocei.
D. Nu mai voia să se întoarcă la bunica sa.
Nu se completează de către elev.
COD
7.
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8. Cum 0i a dat mama seama că fetiţa venise de la 0coală? Scrie răspunsul pe rândurile
următoare.

Nu se completează de către elev.
COD
8.

9. De ce s a rătăcit Maria? Încercuie0te litera corespunzătoare răspunsului corect.
Maria s a rătăcit
A. pentru că plecase după ghiocei.
B. pentru că plecase după lemne pentru foc.
C. pentru că plecase în vacanţă.
D. pentru că plecase la 0coală.
Nu se completează de către elev.
COD
9.

10. Ce mesaj se desprinde din enunţurile: ,,Ce o face biata bunică? Poate a plecat să mă
caute. Nu trebuia să plec fără să spun.’’? Încercuie0te litera corespunzătoare
răspunsului corect.
A. Bunica mă va ierta că am plecat fără să anunţ.
B. Bunica nu se îngrijorează, pentru că am mai plecat 0i altă dată.
C. Bunica sigur î0i face griji pentru mine.
D. Bunica 0tie unde să mă găsească.
Nu se completează de către elev.
COD
10.

11. Care cuvânt descrie cel mai bine starea fetiţei în momentul în care constată că s a
rătăcit? Încercuie0te litera corespunzătoare răspunsului corect.
A. bucurie
B. fericire
C. nelini0te
D. nepăsare
Nu se completează de către elev.
COD
11.
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12. Cine a salvat o pe fetiţă? Scrie răspunsul pe rândurile următoare.

Nu se completează de către elev.
COD
12.

13. Continuă propoziţiile cu informaţii din text.
A. Maria locuia cu bunica într o …………. ………………. .
B. Pentru a se încălzi 0i a vedea drumul spre casă, fetiţei îi trebuiau …………..
…………….. .
C. În căutarea copilei au plecat …………. Mariei 0i ……………. din sat.
D. După ce 0i au găsit fetiţa, părinţii au hotărât să plece cu toţii într o …….........
la ……. .
Nu se completează de către elev.
COD
13.

14. Marchează cu x varianta corectă de răspuns.
A. Maria pleacă la piaţa de flori din satul vecin.
B. Maria dorea să plece în căutarea părinţilor.
C. Copila pleacă la 0coală fără să anunţe.
D. Fetiţa a plecat în căutare de ghiocei.

Nu se completează de către elev.
COD
14.
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15. Aranjează ideile principale ale textului, scrise mai jos, în ordinea în care s au petrecut
întâmplările din povestire, numerotându le de la 1 la 6, în căsuţele din stânga. Prima a
fost deja numerotată pentru tine.
Maria pleacă în pădure după flori.
Copila este căutată de părinţi.
1

Maria rămăsese în grija bunicii după ce părinţii au plecat la muncă în altă ţară.
Fetiţa î0i ajuta bunica pentru a câ0tiga un bănuţ.
După revedere, cu toţii se hotărăsc să meargă într o vacanţă.
Ea este prinsă de viscol în pădure.
Nu se completează de către elev.
COD
15.

16. Scrie, în tabelul de mai jos, în coloana din dreapta, cuvintele: silitoare, harnică,
iubitoare, protectoare, astfel încât ele să caracterizeze faptele personajului prezentate
în coloana din stânga.
Fapte

Însu iri

O ajuta pe bunica.
A acoperit ghioceii cu zăpadă, să nu îngheţe.
Î0i făcea temele.
Voia să o ducă pe bunica sa în vacanţă.
Nu se completează de către elev.
COD
16.
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17. Scriind numele personajelor pe spaţiile punctate, o vei ajuta pe Maria să ajungă acasă.

Munceau întrAo
ţară îndepărtată.

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

Au fost alertaţi
de bunică.

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

Avea grijă de
nepoţica sa.

............................
Nu se completează de către elev.
COD
17.

18. Imaginează ţi un alt final al povestirii. Scrie l pe rândurile următoare.

Nu se completează de către elev.
COD
18.

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂR>ITUL TESTULUI!
MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!
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