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1. Din ce ţară este povestea?
A) România   B) Anglia    C) Franţa    D) Londra    E) America

2. Vecinii îi ofereau lui Dick … .
A) mâncare, haine și adăpost  B) rechizite pentru școală  C) bani și bijuterii
D) numai hrană și adăpost  E) jocuri și jucării

3. Dick a aflat multe lucruri despre Londra, dar nu a aflat că ... .
A) este locuită numai de domni și domnițe B) în Londra oamenii cântă C) are străzi de aur
D) în Londra sunt mulți oameni săraci   E) este un oraş mare

Clasele III-IV

Dick Whittington şi pisica lui
adaptare după un basm popular englez 

Pe vremea când în Anglia domnea vestitul rege Edward al III-lea, trăia într-un sătuc un 
sărman băiețel orfan pe nume Dick Whittington. Băiețelul primea de la vecinii săi binevoitori 
mâncare, haine și adăpost.

Dick era un băiețel isteț foc. Cea mai mare plăcere a lui era să asculte ce povesteau oamenii 
mari. Prin ușa bărbierului, mereu deschisă, Dick asculta noutățile pe care și le împărtășeau clienții. 
Așa a aflat lucruri ciudate despre un mare oraș, Londra, și s-a născut în sufletul lui dorința de a 
ajunge acolo cu orice preț.

În Londra sunt 
numai domni 
și domnițe.

…toată ziua 
în oraș se 

aud cântece.
…străzile sunt 

acoperite cu aur.
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4. Câţi cai avea căruţa cu care a plecat Dick la Londra?
A) șase    B) patru    C) zece     D) doisprezece  E) opt

5. Cu cine a vorbit căruțașul despre băiat?
A) cu locuitorii Londrei   B) cu nişte săteni    C) cu hangiul
D) cu părinții lui Dick   E) cu un prieten

6. Ce spera Dick să găsească la Londra?
A) aur         B) o slujbă      C) o şcoală la care să înveţe
D) un loc de dormit    E) de mâncare

Într-o zi, în fața hanului din sat a sosit o căruță mare, plină cu fân, care mergea la Londra. 
Căruţaşul s-a dat jos să se răcorească şi să se odihnească. Dick a intrat în vorbă cu căruţaşul:

— Londra trebuie să fie un loc tare minunat! Îmi doresc să pot merge și eu acolo! a spus Dick.
Căruţaşul a aflat de la hangiu că Dick este orfan şi s-a oferit să-l ducă să vadă Londra şi 

să-l aducă înapoi. 
Băiatul şi-a adunat repede câteva lucruri într-o bocceluţă şi s-a urcat lângă căruţaş. S-a 

gândit că va putea să ia câteva bucăţi din pavajul de aur al Londrei, ca să trăiască fără griji el 
și vecinii săi cei mărinimoși.

Unde 
mergeți?

Cum unde? 
La Londra, 

desigur.
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7. De ce s-a aşezat Dick pe treptele unei case?
A) A fost dat afară din această casă. B) Îl aştepta pe stăpânul casei.
C) Era foarte obosit și înfometat  D) Dorea să fie angajat la bucătărie.
E) Ca să cerşească de mâncare.

8. În prima zi petrecută la Londra, Dick … .
A) a văzut străzi pline cu aur      B) a întâlnit numai londonezi bogați și fericiți
C) a obţinut de mâncare în multe locuri   D) s-a cazat la han
E) nu a găsit ceea ce căuta

9. Bucătăreasa credea că Dick era ... .
A) hoţ     B) harnic    C) deştept    D) isteţ    E) un om de treabă 

Când au ajuns la Londra, căruţașul a tras la un han. Dick a sărit din căruţă şi a început să 
caute străzile pavate cu aur. Băiatul a tot mers până s-a rătăcit. Frânt de oboseală şi flămând, 
s-a aşezat pe scările casei unui bogat negustor, domnul Fitzwarren. Bucătăreasa acestuia era 
o femeie crudă şi arţăgoasă şi nu putea să suporte oamenii murdari.

— Cară-te, leneșule! strigă ea. Cauţi vreo ocazie să şterpeleşti ceva? 
În acel moment, domnul Fitzwarren se întorcea acasă şi i s-a făcut milă când l-a văzut pe Dick.
— De ce stai aici, băiete? Pari destul de mare ca să te apuci de muncă. 
— Da, domnule, îi răspunse Dick, îmi doresc din toată inima să muncesc.
Domnul Fitzwarren i-a ordonat bucătăresei să-l ia în casă, să-i dea haine curate, să-l 

hrănească şi să-l pună la spălatul vaselor din bucătărie. Dick avea 13 ani atunci când a fost 
angajat pentru prima dată.
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10. Unde locuia acum băiatul?
  A) într-o cameră fără şobolani  B) în bucătărie      C) în beciul casei

D) într-o mansardă friguroasă E) într-o casă părăsită

11. Ce a oferit Dick pentru a primi pisica?
  A) un bănuț   B) nimic  C) doi bănuți   D) o zi de muncă  E) un șobolan

12. Kitty … .
  A) torcea în braţele băiatului  B) fugea de şobolani    C) mânca toată ziua
  D) stătea în brațele bucătăresei  E) nu-l plăcea pe Dick

13. Dick nu putea fi fericit dacă … .
  A) avea căldură în cameră    B) dormea în pat     C) era chinuit

D) avea doar o pisică     E) avea de mâncare

14. Din text reiese că Alice era … .
  A) frumoasă  B) lăudăroasă  C) miloasă   D) răutăcioasă  E) mâncăcioasă 

15. Cine l-a învățat carte pe Dick?
  A) bucătăreasa   B) Alice   C) Fitzwarren  D) profesorii   E) căruțașul

Dick dormea într-o mansardă friguroasă, cu găuri în duşumea şi pereţi, plină de șobolani. 
În tr-o zi, în faţa casei, Dick a zărit o fetiţă care ducea în braţe o pisică neagră.

— Ce ceri pentru pisică? a întrebat el. Am mare nevoie de ea.
— Ţi-o dăruiesc, răspunse fetiţa. O cheamă Kitty.
Dick şi pisica ţineau foarte mult unul la altul; Kitty mânca din porția lui de mâncare şi torcea 

în braţele lui Dick. În curând, pisica a alungat toţi şoarecii din mansardă.
Dick ar fi fost fericit în această casă de oameni de treabă, dacă n-ar fi fost scorpia de bucă-

tăreasă. Aceasta nu pierdea ocazia de a-l chinui, dându-i să facă treburile cele mai neplăcute. 
Ea îi căuta nod în papură şi-l bătea de câte ori i se năzărea că Dick a greşit. Alice, fata domnului 
Fitz warren, văzând cum se purta bucătăreasa cu băiatul, a avertizat-o că îi va spune tatălui ei. 
Tot Alice a început să-l învețe carte pe Dick. Băiatul prindea repede, iar Alice învăța mai bine 
împreună cu el.
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16. Negustorul a cerut ajutorul angajaților lui pentru că … .
  A) îi era frică să nu-și piardă averea       B) nu putea încărca marfa

C) nu știa ce să facă cu șobolanii de pe corabie D) nu avea destui bani
E) nu avea marinari

17. Unii slujbaşi din casă au râs de Kitty, deoarece … .
  A) pisicile nu erau primite pe corăbii  B) pisica făcea pozne  C) pisica era neagră
  D) credeau că nu va fi de niciun folos  E) au crezut că Dick glumește

18. Ce folos credea Dick că va aduce pisica pe corabie?
  A) Îi va ține companie lui Dick.  B) Îl va distra pe căpitan.    C) Va prinde peşte.
  D) Va păzi corabia de piraţi.   E) Va alunga șoarecii și șobolanii.

19. De ce i-a oferit-o Dick pe Kitty negustorului, deşi ţinea foarte mult la ea?
  A) Dorea foarte mult să-l ajute pe negustor.    B) Nu mai avea şobolani în cameră.

C) A fost certat de bucătăreasă din cauza pisicii. D) Pisica era leneşă şi îl zgâria.
E) Nu mai avea ce să-i dea pisicii de mâncare.

Pisica asta nu e 
bună de nimic.

O s-o mănânce 
șobolanii.

Mulțumesc, Dick. 
Este o idee bună.

După un timp, domnul Fitzwarren a pregătit o corabie plină cu marfă, în care și-a investit toată 
averea. A chemat toţi servitorii şi le-a spus că de această afacere depindea soarta lui. Le-a cerut 
să-l ajute fiecare cu ce putea, chiar şi cu un sfat. Nimeni nu a avut nimic de spus, în afară de Dick:

— Sunt de trei ani în slujba dumneavoastră şi vă sunt foarte recunoscător. Nu am nimic să 
vă ofer, decât pe Kitty, care se pricepe să prindă șobolani. 

Cu lacrimi în ochi, Dick s-a despărțit de Kitty şi l-a rugat pe domnul Fitzwarren să i-o dea 
înapoi la întoarcerea corabiei.
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20. De ce considerau marinarii că pisica era vicleană?
A) Pentru că nu voia să muncească.  B) Pentru că fura mâncare din bucătăria corabiei.

  C) Pentru că prindea peşte.     D) Pentru că reuşea să vâneze şobolanii.
E) Pentru că stătea în cabina căpitanului, fiind preferata lui.

21. Unde a ajuns vaporul?
  A) pe coasta berbecilor   B) în portul Marsilia  C) într-un port de pe coasta berberă
  D) într-un port din Anglia  E) în portul piraţilor

22. Câți șobolani se văd în imagine?
  A) 7     B) 8      C) 9 D) 10     E) 11

Pisica s-a dovedit a fi folositoare pe
corabie. Vâna șobolanii care rodeau marfa. 
Căpitanul şi echipajul şi-au dat seama ce pisică 
harnică şi vicleană aveau la bord.

Corabia a acostat într-un port de pe coasta 
berberă. Căpitanul a dăruit lucruri dintre cele 
mai alese emirului maurilor, iar acesta l-a invitat 
la palat, la o mare petrecere. Când emirul și 
căpitanul corabiei s-au aşezat pe perne să 
mănânce, o hoardă de şobolani a năvălit ca 
să înfulece bunătăţile de pe platouri.

Ce urât! Nu știu ce să mă 
mai fac cu șobolanii!

Știu eu ce 
este de făcut.
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23. Cum l-a convins emirul pe căpitan să-i dea pisica?
  A) I-a promis că-i dă în schimb două pisici.   B) I-a făcut căpitanului cadouri de preț.
  C) I-a cumpărat toată marfa la un preţ bun.   D) L-a ameninţat cu moartea.
  E) S-a oferit să cumpere pisica cu o mie de galbeni.

24. Cum l-a convins căpitanul pe emir că pisica lui îl va scăpa de şobolani?
  A) I-a promis emirului că se va îmbogăți.

B) A adus-o pe Kitty, care imediat a fugărit şobolanii.
  C) I-a spus emirului povestea vieții lui Dick.

D) Kitty era foarte simpatică.
  E) Căpitanul i-a spus emirului că pisica are rău de mare.

Uitaţi ce treabă 
bună face!

Mulţumim că ne-ai 
salvat de șobolani.

Emirul, privind spre căpitan, a spus oftând:
— Înțelepții pe care i-am consultat mi-au spus că nu este leac împotriva şobolanilor. Aş da 

o avere celui care mă va scăpa de această năpastă.
— Avem noi, la bordul corabiei, o pisică foarte harnică. Ea v-ar putea scăpa de şobolani.
Căpitanul i-a povestit emirului despre Dick care s-a despărţit plângând de pisica lui minunată. 

I-a spus că s-a angajat faţă de domnul Fitzwarren să ducă pisica înapoi.
Emirul a insistat ca pisica să rămână la palat şi s-a oferit să cumpere întreaga marfă de pe 

corabie la un preţ bun. Pentru pisică, emirul i-a dăruit lui Dick o casetă cu bijuterii foarte scumpe.
Bucuros de afacerile făcute cu emirul, căpitanul i-a adus-o degrabă pe Kitty.
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25. Ce a primit băiatul în schimbul pisicii?
  A) o plasă cu peşti     B) un cufăr cu şoricei    C) o cutie plină cu dulciuri
  D) un coş cu fructe     E) o cutie plină de bogăţii

26. Cui a împărțit Dick cadouri?
  A) căpitanului, servitorilor, domnului Fitzwarren  B) lui Alice şi servitorilor
  C) domnului Fitzwarren, lui Alice, căpitanului D) servitorilor şi căpitanului
  E) lui Alice şi căpitanului

27. Servitorii i-au urat lui Dick … .
  A) să se facă mare şi voinic        B) să ajungă lord   C) să fie sănătos
  D) să-şi folosească averea în mod inteligent  E) să fie milostiv

28. Câţi ani avea Dick când a primit averea dăruită de emir?
  A) 13 ani   B) 16 ani    C) 17 ani   D) 18 ani    E) 20 de ani

Într-o dimineaţă, la un an de când a plecat din Londra, în casa domnului Fitzwarren a intrat 
căpitanul corabiei.

— Corabia s-a întors, spuse căpitanul. Am obţinut un preţ foarte bun pe marfă.
Căpitanul a istorisit întâmplarea cu pisica şi i-a dat lui Dick caseta pe care i-a dăruit-o emirul 

în schimbul pisicii. Când a văzut băiatul ce avere primise, n-a ştiut cum să-şi arate bucuria. El 
şi-a rugat stăpânul să ia o parte din bogăţii ca să-i răsplătească bunătatea, dar stăpânul l-a 
refuzat. Dick a încercat să-i dea o bijuterie domnişoarei Alice, care totdeauna fusese bună cu 
el, dar şi ea l-a refuzat. 

Atunci, Dick a împărţit cadouri căpitanului şi tuturor servitorilor, chiar şi crudei bucătărese, 
pentru că el era dintre cei care-şi împart norocul şi cu alţii. Toţi i-au mulţumit şi au sărbătorit în 
sănătatea lui, urându-i să aibă înțelepciunea de a-și folosi averea cu rost.
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29. Din text reiese că locuitorii Londrei l-au cinstit pe Dick … .
  A) numind o stradă cu numele lui  B) prin cântece  C) dăruindu-i pisici

D) sculptându-i chipul în piatră   E) alegându-l rege

30. Cum se numesc copiii lui Dick şi ai lui Alice?
  A) Marry şi William    B) Mary şi John     C) Alice şi Harry

D) Alice şi William     E) Mary şi Harry

Domnul Fitzwarren l-a invitat pe Dick să-i fie oaspete până-şi va găsi o casă. Acum, şi 
domnişoara Alice îl privea cu alţi ochi. Toţi şi-au dat seama că cei doi ţineau unul la celălalt. 
După câţiva ani, Dick şi Alice s-au căsătorit, iar la nuntă au fost invitaţi oameni importanți, în 
frunte cu Lordul Primar al Londrei.

Povestea spune că ei au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi şi că au avut un băiat şi o fată. 
Şi mai spune că Dick a devenit şerif al Londrei şi că a fost făcut cavaler de regele Angliei. Apoi 
a fost ales de trei ori Lord Primar al Londrei. 

Până pe la 1780, în Londra se găsea, sculptat în piatră, chipul lui 
Sir Dick Whittington cu pisica în braţe.

Tată, ne mai 
spui povestea 

pisicii tale Kitty?

Da, Mary, este o 
poveste plină de 

învăţăminte.

Harry, mă bucur că 
îţi plac poveştile.



„Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020“

INSPECTORATUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN DOLJ

9

cl
a

se
le

 I
II

-I
V

POVEȘTILE CANGURULUI 29

29. Din text reiese că locuitorii Londrei l-au cinstit pe Dick … .
  A) numind o stradă cu numele lui  B) prin cântece  C) dăruindu-i pisici

D) sculptându-i chipul în piatră   E) alegându-l rege

30. Cum se numesc copiii lui Dick şi ai lui Alice?
  A) Marry şi William    B) Mary şi John     C) Alice şi Harry

D) Alice şi William     E) Mary şi Harry

Domnul Fitzwarren l-a invitat pe Dick să-i fie oaspete până-şi va găsi o casă. Acum, şi 
domnişoara Alice îl privea cu alţi ochi. Toţi şi-au dat seama că cei doi ţineau unul la celălalt. 
După câţiva ani, Dick şi Alice s-au căsătorit, iar la nuntă au fost invitaţi oameni importanți, în 
frunte cu Lordul Primar al Londrei.

Povestea spune că ei au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi şi că au avut un băiat şi o fată. 
Şi mai spune că Dick a devenit şerif al Londrei şi că a fost făcut cavaler de regele Angliei. Apoi 
a fost ales de trei ori Lord Primar al Londrei. 

Până pe la 1780, în Londra se găsea, sculptat în piatră, chipul lui 
Sir Dick Whittington cu pisica în braţe.

Tată, ne mai 
spui povestea 

pisicii tale Kitty?

Da, Mary, este o 
poveste plină de 

învăţăminte.

Harry, mă bucur că 
îţi plac poveştile.
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Exerciții rezolvate:
1. Din ce ţară este povestea?

A) România B) Anglia  C) Franţa  D) Londra  E) America

2. Vecinii îi ofereau lui Dick … . 
A) mâncare, haine și adăpost B) rechizite pentru școală C) bani și bijuterii  
D) numai hrană și adăpost  E) jocuri și jucării 

3. Câţi cai avea căruţa cu care a plecat Dick la Londra?
A) șase  B) patru  C) zece  D) doisprezece E) opt

Să exersăm!
1. De ce s-a aşezat Dick pe treptele unei case?

A) A fost dat afară din această casă. B) Îl aştepta pe stăpânul casei.
C) Era foarte obosit și înfometat  D) Dorea să fie angajat la bucătărie.
E) Ca să cerşească de mâncare.

2. Bucătăreasa credea că Dick era ... .
A) hoţ B) harnic  C) deştept  D) isteţ  E) un om de treabă

3. Unde locuia acum băiatul?
A) într-o cameră fără şobolani  B) în bucătărie  C) în beciul casei
D) într-o mansardă friguroasă  E) într-o casă părăsită 

4. De ce i-a oferit-o Dick pe Kitty negustorului, deşi ţinea foarte mult la ea?
A) Dorea foarte mult să-l ajute pe negustor. 
B) Nu mai avea şobolani în cameră.
C) A fost certat de bucătăreasă din cauza pisicii. 
D) Pisica era leneşă şi îl zgâria.
E) Nu mai avea ce să-i dea pisicii de mâncare.

5. Unde a ajuns vaporul? 
A) pe coasta berbecilor   B) în portul Marsilia 
C) într-un port de pe coasta berberă  D) într-un port din Anglia
E) în portul piraţilor
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Rezolvări: 1. C; 2. A; 3. D; 4. A; 5. C; 6. C; 7. D.

6. Cum l-a convins emirul pe căpitan să-i dea pisica?
A) I-a promis că-i dă în schimb două pisici.
B) I-a făcut căpitanului cadouri de preț.
C) I-a cumpărat toată marfa la un preţ bun.
D) L-a ameninţat cu moartea.
E) S-a oferit să cumpere pisica cu o mie de galbeni.

7. Din text reiese că locuitorii Londrei l-au cinstit pe Dick … .
A) numind o stradă cu numele lui  B) prin cântece  C) dăruindu-i pisici
D) sculptându-i chipul în piatră  E) alegându-l rege


