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Călător în lumea cărţii 

~ Clasa a IV-a ~ 
Se dă textul:  

 

 ,,  Când se trezi Dorothy, soarele strălucea printre copaci, iar Toto ieșise afară demult, alergând după păsări. 

Sperie-Ciori stătea mai departe liniștit în colțul lui, așteptând-o.  

-   Trebuie să mergem după apă, îi spuse Dorothy.  

 -  De ce vrei apă ? întreabă Sperie-Ciori.  

 -  Să-mi spăl fața de praful de pe drum și să beau, ca să nu-mi rămână în gât pâinea uscată.  

 -  Pare un neajuns să fii făcut din carne, zise Sperie-Ciori  îngândurat, pentru că ești nevoit să dormi, să mănânci 

şi să bei. Totuși, voi aveți minte și cred că merită să rabzi multe doar ca să poți gândi cu adevărat.  

     Plecară din colibă, printre copaci, până găsiră un izvor cu apă limpede din care Dorothy bău, apoi se spălă şi 

își luă masa de dimineață. Văzu că nu prea mai avea multă pâine în coș și fu recunoscătoare că Sperie-Ciori nu 

trebuia să mănânce, fiindcă abia mai rămăsese ceva pentru ea şi Toto . 

     Când termină de mâncat, gata s-o ia înapoi spre drumul de piatră galbenă, se opri surpinsă, întrucât,  din 

apropiere, se auzi un geamăt adânc...”      

                                                                                                   (Vrăjitorul din Oz – I. Frank Baum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 I . 

 1.  Menționează două dintre personajele fragmentului. 

                                                                                                                                          (0,50 x 2 = 1p )  

 2. Transcrie din text două cuvinte sau grupuri de cuvinte, care fac referire la locul în care se desfășoară 

întâmplările.  

                                                                                                                                          (0,50 x 2= 1p )  

 3. Care este un neajuns/ un dezavantaj  ,,să fii făcut din carne”?  Dar un avantaj ?  

                                                                                                                                           (2 x 1p = 2p )  

 4, Precizează valoarea morfologică (partea de vorbire ) a cuvintelor subliniate și în textul suport :  lui , limpede,  

rămăsese,  un geamăt .  

                                                                                                                                            ( 0,25 x 4 = 1p )  

 II . 

Alcătuiește o compunere de 12-15 rânduri ( aproximativ 120 de cuvinte ), în care să-ți imaginezi o posibilă 

continuare a fragmentului. Daţi un titlu potrivit compunerii.                                                                                                                                          

                                                                                                                                              ( 4p ) 

                                                                                                                                              Oficiu: 1 punct 

 

 SUCCES ! 


