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1. Acțiunea se petrece ... 
A) primăvara, în pădure. B) vara, în pădure .    C) toamna, în oraș.
D) iarna, în oraș.     E) vara, în oraș.

2. Iepurașii se întrec la ...
A) citit.         B) socotit.        C) alergat.
D) mâncat.        E) povestit.

3. Jocul pe care păsărelele vor să-l joace se numește ...
A) baba-oarba.      B) șotron.        C) de-a v-ați ascunselea.
D) țările.         E) leapșa.

Vântul cald de vară adie printre ramurile copacilor. Pădurea este scăldată 
de razele soarelui și răsună de glasuri vesele. Iepurașii se întrec la alergat 

iar puii de păsărele exersează zborul la înălțime.

Haideți să ne jucăm 
de-a v-ați ascunselea! 

Eu număr 
până la 10, iar voi 
o să vă ascundeți! 

Clasa I

Rița Ștrengărița
de Petronela-Vali Slavu
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4. Rița este nepoliticoasă deoarece ...
A) nu salută.         B) vorbește mult.   
C) se joacă la calculator.     D) uneori este nemulțumită. 
E) se uită la televizor.

5. Rița locuiește în ...
A) vizuină.  B) scorbură.  C) peșteră.   D) castel.    E) cort.

6. Veverița este invitată în poieniță de ...
A) urs.   B) iepure.   C) pisică.   D) bursuc.    E) ied.

7. Pentru că nu a răspuns la salut, pe Rița o ceartă ...
A) cioara.  B) vrăbiuța.  C) rândunica.  D) ciocănitoarea. E) pițigoiul.

E atâta gălăgie, 
că nici nu pot să mă joc 

la calculator!

Iepurașul a fost 
politicos. Trebuie 

să-i răspunzi!

Bună ziua, Rița! 
Hai cu noi în poieniță!

Rița, o veveriță drăguță, scoate capul din scorbura unde locuiește împreună 
cu familia sa. Privește în jur și este nemulțumită.
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8. Când cineva o sfătuiește, Rița ...
A) ține seamă de sfaturi. B) nu ascultă.     C) este bucuroasă.
D) mulțumește.      E) zâmbește.

9. Părinții Riței se aprovizionează pentru iarnă cu ...
A) ghinde.   B) castane. C) conuri de brad. D) alune.    E) fragi.

10. Rița e rugată de tatăl ei ...
A) să îl ajute.       B) să așeze ghindele în cămară. C) să iasă la joacă.
D) să îi aducă o cană cu apă.         E) să numere ghindele din coșuri.

11. Privește imaginea. Pe creanga unde se află sora Riței este prins ...
A) un felinar.  B) un zmeu. C) un balon.   D) un leagăn.   E) un coș.

12. Sora Riței, Vivi, o îndeamnă pe aceasta să ...
A) facă sport.       B) călătorească.   C) se joace afară.
D) își facă temele.     E) se joace la calculator.

Dar Rița nu prea asculta sfaturile nimănui și făcea numai ce dorea.

Rița, nu mai sta cu nasul 
în calculator! Hai afară să 

ne jucăm împreună!

Eu și mama ta mergem 
să culegem ghinde, 
să avem la iarnă. 

Te rog să ieși la joacă 
cu sora ta, Vivi!

Joaca și sportul în aer 
liber vă ajută să creșteți 

mari și sănătoși.
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13. În timp ce făcea acrobații, Rița se gândea la ...
A) părinții săi.        B) iepurașii din poiană.  C) o prăjitură cu alune.
D) jocul de la calculator.    E) bunicii săi.

14. Rița spune că s-a lovit la ...
A) cap.    B) picioruș.  C) piciorușe.  D) nas.  E) deget.

15. Vivi bănuiește că ...
A) va ploua în curând.    B) se întorc părinții.    C) în apropiere e o vulpe.
D) se apropie un lup.     E) sora ei se preface.

Rița a ieșit din scorbură și a mers lângă Vivi. A făcut câteva acrobații, dar 
gândul îi era la jocul pe care-l abandonase, la calculator. Deodată a început să țipe.

Vai, Vivi, piciorușul meu! 
M-am lovit tare, trebuie 
să merg în scorbură! 

Am o bănuială... 
Cred că Rița 

nu spune adevărul. 
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După câteva minute, Vivi a intrat în scorbură și a găsit-o pe Rița jucându-se 
la calculator.

16. Intrând în scorbură, Vivi observă că sora sa ...
A) repară calculatorul.    B) caută pe internet tratament pentru picior. 
C) se joacă la calculator.   D) șterge calculatorul de praf.       
E) mută calculatorul.

17. Un proverb spune că „minciuna are picioare scurte“ pentru că ...
A) este mama sănătății.    B) e obosită.       C) adevărul o întrece.
D) e brățară de aur.     E) e cel mai bun bucătar.

18. Când Rița se joacă la calculator ...
A) uită de orice durere.    B) nu face sport în aer liber.  
C) se ceartă cu părinții săi. D) aleargă prin pădure.  E) nu vorbește cu Vivi.

Mă joc la calculator 
ca să uit de durere...

Știi că și minciuna are picioare? 
Doar că sunt scurte.
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19. Rița ar vrea ca părinții săi ...
A) să găsească multe ghinde. B) să se întoarcă repede acasă.   
C) să-i aducă o înghețată.   D) să-i cumpere un laptop.     
E) să nu afle ce a făcut.

20. Vivi spune că prietenul adevărat ...
A) îți spune secretele.     B) nu te ajută să minți.  C) te ajută la lecții.
D) îți face surprize.       E) te întreabă cum te simți.

21. Continuați proverbul! Prietenul ...
A) minte pentru tine.      B) anevoie se cunoaște. C) la nevoie se cunoaște.
D) nu e voie să se cunoască.  E) în voie se cunoaște.

Te rog să nu le spui părinților! 
Tu ești prietena mea.

O prietenă adevărată 
te sfătuiește să faci bine, 

nu te ajută să minți! 

Rița se teme că părinții vor afla de minciuna ei. Nu ar dori să-i supere.



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

INSPECTORATUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN DOLJ

7
17

cl
a

sa
 I

22. Înțelegând că a greșit, Rița ...
A) e nepăsătoare.     B) plânge.      C) râde în hohote.  
D) își cere iertare.    E) pleacă de acasă.

23. Părinții sunt întâmpinați cu ...
A) flori.          B) tort.       C) bomboane .  
D) un cadou.      E) ușa deschisă.

24. Din spusele lui Vivi aflăm că:
A) Rița este mândră de părinții săi.     B) Rița este mândră de sora sa. 
C) Vivi e mândră de mama sa.      D) Vivi e mândră de sora sa.   
E) Părinții sunt mândri de Vivi.

Mami, tati, vă oferim 
acest buchet! 

Sunt mândră 
de sora mea! 

Rița a înțeles că a greșit, și-a cerut iertare și a ieșit la joacă împreună cu 
sora sa. În poieniță i-a salutat pe prietenii aflați acolo și a cules un buchet de 
flori. Când s-au întors părinții ei încărcați cu provizii pentru iarnă, le-a povestit 
cele întâmplate și le-a dăruit florile.
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1. Acțiunea se petrece ... 
A) primăvara, în pădure. B) vara, în pădure .    C) toamna, în oraș.
D) iarna, în oraș.     E) vara, în oraș.

2. Iepurașii se întrec la ...
A) citit.         B) socotit.        C) alergat.
D) mâncat.        E) povestit.

3. Jocul pe care păsărelele vor să-l joace se numește ...
A) baba-oarba.      B) șotron.        C) de-a v-ați ascunselea.
D) țările.         E) leapșa.

Vântul cald de vară adie printre ramurile copacilor. Pădurea este scăldată 
de razele soarelui și răsună de glasuri vesele. Iepurașii se întrec la alergat 

iar puii de păsărele exersează zborul la înălțime.

Haideți să ne jucăm 
de-a v-ați ascunselea! 

Eu număr 
până la 10, iar voi 
o să vă ascundeți! 

Clasa I

Rița Ștrengărița
de Petronela-Vali Slavu
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4. Rița este nepoliticoasă deoarece ...
A) nu salută.         B) vorbește mult.   
C) se joacă la calculator.     D) uneori este nemulțumită. 
E) se uită la televizor.

5. Rița locuiește în ...
A) vizuină.  B) scorbură.  C) peșteră.   D) castel.    E) cort.

6. Veverița este invitată în poieniță de ...
A) urs.   B) iepure.   C) pisică.   D) bursuc.    E) ied.

7. Pentru că nu a răspuns la salut, pe Rița o ceartă ...
A) cioara.  B) vrăbiuța.  C) rândunica.  D) ciocănitoarea. E) pițigoiul.

E atâta gălăgie, 
că nici nu pot să mă joc 

la calculator!

Iepurașul a fost 
politicos. Trebuie 

să-i răspunzi!

Bună ziua, Rița! 
Hai cu noi în poieniță!

Rița, o veveriță drăguță, scoate capul din scorbura unde locuiește împreună 
cu familia sa. Privește în jur și este nemulțumită.
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8. Când cineva o sfătuiește, Rița ...
A) ține seamă de sfaturi. B) nu ascultă.     C) este bucuroasă.
D) mulțumește.      E) zâmbește.

9. Părinții Riței se aprovizionează pentru iarnă cu ...
A) ghinde.   B) castane. C) conuri de brad. D) alune.    E) fragi.

10. Rița e rugată de tatăl ei ...
A) să îl ajute.       B) să așeze ghindele în cămară. C) să iasă la joacă.
D) să îi aducă o cană cu apă.         E) să numere ghindele din coșuri.

11. Privește imaginea. Pe creanga unde se află sora Riței este prins ...
A) un felinar.  B) un zmeu. C) un balon.   D) un leagăn.   E) un coș.

12. Sora Riței, Vivi, o îndeamnă pe aceasta să ...
A) facă sport.       B) călătorească.   C) se joace afară.
D) își facă temele.     E) se joace la calculator.

Dar Rița nu prea asculta sfaturile nimănui și făcea numai ce dorea.

Rița, nu mai sta cu nasul 
în calculator! Hai afară să 

ne jucăm împreună!

Eu și mama ta mergem 
să culegem ghinde, 
să avem la iarnă. 

Te rog să ieși la joacă 
cu sora ta, Vivi!

Joaca și sportul în aer 
liber vă ajută să creșteți 

mari și sănătoși.
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13. În timp ce făcea acrobații, Rița se gândea la ...
A) părinții săi.        B) iepurașii din poiană.  C) o prăjitură cu alune.
D) jocul de la calculator.    E) bunicii săi.

14. Rița spune că s-a lovit la ...
A) cap.    B) picioruș.  C) piciorușe.  D) nas.  E) deget.

15. Vivi bănuiește că ...
A) va ploua în curând.    B) se întorc părinții.    C) în apropiere e o vulpe.
D) se apropie un lup.     E) sora ei se preface.

Rița a ieșit din scorbură și a mers lângă Vivi. A făcut câteva acrobații, dar 
gândul îi era la jocul pe care-l abandonase, la calculator. Deodată a început să țipe.

Vai, Vivi, piciorușul meu! 
M-am lovit tare, trebuie 
să merg în scorbură! 

Am o bănuială... 
Cred că Rița 

nu spune adevărul. 
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După câteva minute, Vivi a intrat în scorbură și a găsit-o pe Rița jucându-se 
la calculator.

16. Intrând în scorbură, Vivi observă că sora sa ...
A) repară calculatorul.    B) caută pe internet tratament pentru picior. 
C) se joacă la calculator.   D) șterge calculatorul de praf.       
E) mută calculatorul.

17. Un proverb spune că „minciuna are picioare scurte“ pentru că ...
A) este mama sănătății.    B) e obosită.       C) adevărul o întrece.
D) e brățară de aur.     E) e cel mai bun bucătar.

18. Când Rița se joacă la calculator ...
A) uită de orice durere.    B) nu face sport în aer liber.  
C) se ceartă cu părinții săi. D) aleargă prin pădure.  E) nu vorbește cu Vivi.

Mă joc la calculator 
ca să uit de durere...

Știi că și minciuna are picioare? 
Doar că sunt scurte.
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Rezolvări: 1. C; 2. C; 3. D; 4. C; 5. A; 6. B; 7. D.
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19. Rița ar vrea ca părinții săi ...
A) să găsească multe ghinde. B) să se întoarcă repede acasă.   
C) să-i aducă o înghețată.   D) să-i cumpere un laptop.     
E) să nu afle ce a făcut.

20. Vivi spune că prietenul adevărat ...
A) îți spune secretele.     B) nu te ajută să minți.  C) te ajută la lecții.
D) îți face surprize.       E) te întreabă cum te simți.

21. Continuați proverbul! Prietenul ...
A) minte pentru tine.      B) anevoie se cunoaște. C) la nevoie se cunoaște.
D) nu e voie să se cunoască.  E) în voie se cunoaște.

Te rog să nu le spui părinților! 
Tu ești prietena mea.

O prietenă adevărată 
te sfătuiește să faci bine, 

nu te ajută să minți! 

Rița se teme că părinții vor afla de minciuna ei. Nu ar dori să-i supere.
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22. Înțelegând că a greșit, Rița ...
A) e nepăsătoare.     B) plânge.      C) râde în hohote.  
D) își cere iertare.    E) pleacă de acasă.

23. Părinții sunt întâmpinați cu ...
A) flori.          B) tort.       C) bomboane .  
D) un cadou.      E) ușa deschisă.

24. Din spusele lui Vivi aflăm că:
A) Rița este mândră de părinții săi.     B) Rița este mândră de sora sa. 
C) Vivi e mândră de mama sa.      D) Vivi e mândră de sora sa.   
E) Părinții sunt mândri de Vivi.

Mami, tati, vă oferim 
acest buchet! 

Sunt mândră 
de sora mea! 

Rița a înțeles că a greșit, și-a cerut iertare și a ieșit la joacă împreună cu 
sora sa. În poieniță i-a salutat pe prietenii aflați acolo și a cules un buchet de 
flori. Când s-au întors părinții ei încărcați cu provizii pentru iarnă, le-a povestit 
cele întâmplate și le-a dăruit florile.

6. 

7. 


