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Instrucţiuni

În acest test, vei citi povestiri sau articole şi vei răspunde la întrebări 
despre ceea ce ai citit. Este posibil ca unele părţi să ţi se pară uşoare, iar 
altele dificile.

Ţi se va cere să răspunzi la diferite tipuri de întrebări. Unele întrebări 
vor fi urmate de patru opţiuni. Tu vei alege răspunsul cel mai bun şi vei 
umple cercul din dreptul acelui răspuns. Exemplul 1 îţi arată acest tip de 
întrebare.

Exemplul 1

 1. Câte zile sunt într-o săptămână?

A 2 zile

B 4 zile

O 7 zile

D 10 zile

Cercul din dreptul răspunsului “7 zile” a fost umplut deoarece o 
săptămână are 7 zile.

La unele întrebări ţi se va cere să scrii răspunsurile tale în spaţiul special 
din acest caiet. Exemplul 2 îţi arată o astfel de întrebare.

Exemplul 2

 2.  Unde pleacă băieţelul după ce găseşte cartea?

1

Exemplul 2 arată un creion cu un 1 în dreptul lui. Aceasta înseamnă că 
întrebarea valorează 1 punct.

¥

Exemplul 3 arată o întrebare care are un creion cu cifra 3 în dreptul lui. 
Aceasta înseamnă că întrebarea valorează 3 puncte. 



Instrucţiuni2

Exemplul 3

 3. Ce face ca finalul povestirii să fie în egală măsură fericit şi trist? 
Folosiţi ceea ce aţi citit în povestire pentru a putea explica.

3 

Vei avea la dispoziţie 40 de minute pentru a lucra în caiet, apoi va urma o 
scurtă pauză. După aceea, vei mai lucra timp de 40 de minute.

Încearcă să răspunzi cât mai bine la toate întrebările. Dacă nu poţi 
răspunde la o întrebare, treci la următoarea. 
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Stop
 

Nu întoarce pagina până nu ţi se va 
cere să o faci.
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Micul bulgăre de lut

de Diana Engel

S
us pe un drum de costişă, într-un turn vechi se afla un atelier. Era un 
atelier de olărit, plin cu butoaie de faianţă colorată, roţi ale olarului, 
cuptoare de var, şi, desigur, lut. Lângă fereastră era o ladă mare din 
lemn cu capac greu. Acolo era ţinut lutul. Către fund, turtit într-un colţ, 

era cel mai vechi bulgăre de lut. El de-abia îşi amintea ultima dată când fusese 
mânuit, cu multă vreme în urmă. În fiecare zi capacul greu se deschidea. Mâinile 
căutau înăuntru, apucând rapid săculeţi sau bulgări de lut. Micul bulgăre de lut 
auzea sunetele plăcute ale oamenilor ocupaţi cu munca lor.

– Când va fi rândul meu? se întreba el.
Cu fiecare zi care trecea în întunericul lăzii, micul bulgăre de lut îşi 

pierdea speranţa.
Într-o zi un grup mare de copii intră în atelier cu profesorul. Multe mâini 

căutau în ladă. Micul bulgăre de lut a fost ultimul ales, dar a fost scos afară!
– Iată şansa mea cea mare! se gândi el, uitându-se cu coada ochiului în 

lumină.
Un băiat puse lutul pe roata olarului, învârtind-o cât de repede putea.
– Asta e distractiv! se gândi micul bulgăre de lut.
Băiatul încercă să tragă lutul în sus, în vreme ce roata se învârtea. Micul 

bulgăre de lut simţea emoţia de a deveni ceva! După încercarea de a face un 
castronaş, băiatul renunţă. El împinse şi presă lutul şi formă o bilă drăguţă.

– Este timpul să curăţaţi, spuse profesorul.
Atelierul se umplu de sunetele copiilor, care ştergeau cu buretele, măturau, 

spălau şi uscau. Apa picura peste tot.
Băiatul aruncă bulgărele de lut, lângă fereastră şi se repezi să se alăture 

prietenilor lui. După o vreme, atelierul se goli. Camera era liniştită şi 
întunecoasă. Micul bulgăre de lut era îngrozit. Nu doar că îi lipsea umezeala 
lăzii, dar ştia că e în pericol.

– Totul s-a terminat, gândi el. Voi sta aici şi mă voi usca până ce voi fi la fel 
de tare ca o piatră.
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El stătea lângă fereastra deschisă, incapabil 

să se mişte, simţind cum umezeala se scurgea din 

el. Lumina soarelui bătea în jos, boarea nopţii 

pătrundea înăuntru, până ce el deveni o piatră 

tare. Era atât de tare, încât cu greu putea gândi. 

Ştia doar că e plin de deznădejde.

Dar undeva în adânc, înlăuntrul micului 

bulgăre de lut, o mică picătură de umezeală 

rămăsese, iar el refuza să-i dea drumul să plece.

– Ploaie, gândi el.

– Apă, suspină el.

– Te rog, zise el în cele din urmă, fără vlagă, 

uscat, deznădăjduit.

Unui nor călător i se făcu milă de micul 

bulgăre de lut şi se întâmplă un lucru minunat. 

Picături de ploaie uriaşe pătrunseră prin fereastra 

deschisă, căzând pe micul bulgăre de lut. Toată 

noaptea a plouat şi până dimineaţa el era la fel de 

moale ca înainte.

Vocile năvăliră în atelier.

– Oh, nu – zise o femeie. Ea era olar, şi adesea folosea atelierul.

– Cineva a lăsat fereastra deschisă tot sfârşitul de săptămână! Avem mult de 

curăţat. Poţi lucra cu nişte lut în timp ce eu găsesc prosoapele, îi spuse ea fiicei 

sale.

Fetiţa văzu bulgărele de lut stând la fereastră.

– Acesta pare bulgărele perfect pentru mine, zise ea. 

Curând ea presa şi frământa lutul în forme plăcute. Pentru micul bulgăre de 

lut, degetele ei păreau divine.

Fata gândea în timp ce lucra şi mâinile ei 

se mişcau cu un scop anume. Micul bulgăre de 

lut se simţea modelat cu delicateţe într-o formă 

rotunjită, scobită. Câteva ciupituri şi deja avea 

un mâner.
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– Mami, mami – strigă fata – am făcut o ceaşcă!
– Este minunat, zise mama ei. Pune-o pe raft şi va fi arsă în cuptor. Apoi o 

poţi colora cu orice culoare îţi place.
Curând ceşcuţa era gata să fie dusă la noua sa casă. Acum ea locuieşte pe un 

raft în bucătărie, lângă celelalte ceşti, farfurioare şi căni. Toate sunt foarte diferite 
şi câteva sunt foarte frumoase.

– Micul dejun! strigă mama, aşezând noua ceaşcă pe masă şi umplând-o cu 
ciocolată fierbinte.

Fetiţa îl ţine cu delicateţe. Cât de fericit se simte el, cu liniile netede ale noii 
sale forme. Cât de bine îşi face el datoria!

Ceşcuţa stă mândră.
– În cele din urmă – în cele din urmă, sunt ceva.

Adaptare dup  Diana Engel, The little lump of clay, William Morrow Co. Inc., New 

York, 1989, Copyright © Diana Engel
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Întrebări Micul bulgăre de lut

 1. Numerotează propoziţiile de mai jos în ordinea în care s-au 

întâmplat evenimentele. Numărul 1 a fost rezolvat pentru tine. 

 

 Ploaia a făcut bulgărele de lut umed şi moale.

 Un băiat a încercat să facă din bulgărele de lut un castronaş.

 O fată a făcut din bulgărele de lut o ceşcuţă.

 Bulgărele de lut s-a uscat.

 Bulgărele de lut era în ladă.

 2.  De ce a stat bulgărele de lut în ladă pentru aşa multă vreme?

1

  

 3.  Ce îşi dorea bulgărele de lut la începutul povestirii?

1

   

1
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 4. De ce a fost lutul în cele din urmă scos din ladă?

A Toţi ceilalţi bulgări de lut au fost folosiţi.

B Se afla deasupra celorlalţi bulgări de lut.

C Băiatul a ales acel bulgăre de lut pentru că i-a plăcut în mod 
 special.

D Profesorul i-a spus băiatului să folosească acel bulgăre.

 5. Ce făcu băiatul care poate fi considerat neglijenţă?

A Lăsă lutul pe roata olarului.

B Învârti roata olarului cât de repede putu.

C Puse lutul lângă fereastră.

D Împinse şi presă lutul.

 6.  Băiatul a lăsat bulgărele de lut în pericol. Care era pericolul?

1
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 7. Cum s-a simţit bulgărele de lut imediat după ce băiatul a părăsit 

atelierul de olărit?

A satisfăcut

B speriat

C supărat

D mândru

 8. Ce lucru minunat s-a întâmplat după ce bulgărele de lut a fost 

aşezat la fereastră pentru multă vreme? De ce a fost acesta un lucru 

aşa de minunat pentru bulgărele de lut?

2

      



Micul bulgăre de lut 11

 9. Care cuvinte din povestire arată că fetiţa ştia ce voia să facă?

A „degetele ei păreau divine.”

B „Fetiţa văzu bulgărele de lut.”

C „Fetiţa îl ţine cu delicateţe.”

D „mâinile ei se mişcau cu un scop anume.”

 10. Descrie diferitele sentimente pe care lutul le-a avut la începutul şi la 

sfârşitul povestirii. Explică de ce aceste sentimente s-au schimbat.

3
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 11. Fetiţa este o persoană importantă în această povestire. Explică de ce 

ea a fost importantă pentru ceea ce s-a întâmplat.

2

      

     

 12. Autorul povestirii scrie despre bulgărele de lut ca şi cum ar fi o 

persoană. Ce încearcă autorul să te facă să-ţi imaginezi?

A cum este în ploaie

B cum s-ar putea simţi un bulgăre de lut

C cum este să lucrezi cu lut

D cum te simţi când creezi ceva

 13. Care este mesajul principal al acestei povestiri?

A Oamenii sunt uşor de modelat şi de format, precum lutul.

B Există multă nefericire în lume.

C Eşti mai fericit când faci ceva cu folos.

D Olăria este cea mai bună cale de a face bine în lume.
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Stop
 

Sfârşitul acestei părţi a caietului.  

Te rog să te opreşti din lucru.

The Little Lump of Clay de Diana Engel, publicată de William Morrow Co. Inc., New York, 1989. Au fost făcute eforturi 

pentru obţinerea dreptului de copiere a acestei lucrări.
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Antarctica: ţinut al gheţii

Prezentarea 

Antarcticii

Ce este Antarctica?

Antarctica este un continent care se găseşte 
exact în sudul planetei (Dacă încerci să o 
găseşti pe glob vei vedea că este în partea de 
jos a acestuia).

Ea ocupă o zecime din suprafaţa 
Pământului şi este acoperită cu o pătură 
de gheaţă care poate fi groasă de 1 500 metri sau mai mult. Polul Sud este exact în 
mijlocul Antarcticii.

Antarctica este cel mai rece continent, precum şi cel mai uscat, cel mai înalt şi 
cel cu cele mai multe vânturi. Foarte puţini oameni locuiesc acolo tot timpul anului.

Oamenii de ştiinţă stau acolo perioade 
scurte, locuind în staţiuni de cercetare 
special construite.

În Antarctica, între octombrie şi martie 
este vară. În timpul acestei perioade este 
lumină de zi încontinuu. Iarna, din aprilie 
şi până în septembrie se întâmplă invers 
şi Antarctica este aruncată în şase luni de 
întuneric continuu.

Polul Sud

O hartă a Antarcticii
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Vremea în Antarctica

În Antarctica este mai rece decât vă 
puteţi imagina, chiar şi vara! Polul Sud 
este partea cea mai rece a Antarcticii. 
Temperatura medie pentru ianuarie, 
miezul verii, este de minus 28 grade 
Celsius (se scrie -28°C). Minus înseamnă 
mai rece decât punctul de îngheţ, care 
este 0°C.

Iarna, din aprilie şi până în 
septembrie temperatura medie la Polul 
Sud poate atinge chiar -89°C. Când 
este atât de frig, o cană de apă fiartă 
aruncată în aer ar îngheţa înainte să atingă gheaţa. Uneori, oamenii de ştiinţă 
trebuie să folosească frigider ca să-şi ţină mostrele calde!

Pinguinii din Antarctica

Există mai mulţi pinguini în 
Antarctica decât oricare altă pasăre. 

Ei nu pot zbura, dar îşi folosesc 
aripile scurte ca înotătoare. Ei sunt 
înotători superbi. Pe pământ, ei merg 
drept clătinându-se, sau se mişcă în 
salturi scurte.

Pinguinii au multe pene care 
se suprapun una peste alta. Acestea, 
împreună cu penele lânoase de jos şi 
un strat gros de grăsime îi feresc de 
aerul rece, vânt şi apă. Pentru căldură 
suplimentară, pinguinii se strâng 
împreună în grupuri.
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O scrisoare din  

Antarctica

Sara Wheeler este unul din oamenii de ştiinţă care 

lucrează în Antarctica. Citind scrisoarea ei către 

nepotul său Daniel, poţi afla mai multe despre 

experienţa sa din Antarctica.

Antarctica

Vineri, 9 Decembrie

Dragă Daniel,

Iată scrisoarea pe care am promis să ţi-o scriu din Antarctica, şi o 

fotografie. Imaginează-ţi ce emoţionată sunt să fiu aici în cele din urmă, 

urmând paşii atâtor exploratori celebri. Este foarte diferită de lumea 

cu care sunt obişnuită.

Nu există nimic proaspăt aici - şi nu sunt supermagazine - aşa că 

trebuie să mâncăm o mulţime de hrană uscată, din cutiile de conserve, 

sau îngheţată (nu e nevoie să fie pusă în frigider - o poţi lăsa afară). Noi 

gătim pe sobe mici cu gaz, ceea ce ne ia mai mult timp decât aragazele 

de acasă. Ieri am făcut tăiţei cu pastă de roşii şi legume din conservă, 

urmaţi de căpşuni uscate, care aveau gust de carton. 

 

Mi-e dor de mere şi portocale proaspete - aş dori să-mi poţi trimite 

câteva!

Cu drag, Sara

Adaptare dup  Dear Daniel, letters from Antarctica, Sara Wheeler, photograps 

Guillaume Dragaud, 

© Hodder&Stoughton Ltd. UK  1997 
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Întrebări Antarctica: ţinut al gheţii

1

 2. Antarctica este cel mai rece loc de pe Pământ. Ce alte recorduri mai 

deţine?

A cel mai uscat şi cel mai noros

B cel mai umed şi cel cu cele mai multe vânturi

C cel cu cele mai multe vânturi şi cel mai uscat

D cel mai noros şi cel mai înalt

 3.  Care este cea mai rece parte a Antarcticii?

1

 1.  Unde poţi găsi Antarctica pe glob?
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 4. Gândeşte-te la ceea ce se spune în articolul despre Antarctica. 

Indică două motive pentru care majoritatea oamenilor care 

vizitează Antarctica alege să nu meargă acolo între aprilie şi 

septembrie.

1 1.

1 2.

 5. De ce se spune în articol că „o cană de apă fiartă aruncată în aer ar 

îngheţa înainte să atingă gheaţa”?

A să-ţi spună cât de fierbinte este apa în Antarctica

B să-ţi arate ce se bea în Antarctica

C să-ţi spună despre slujbele oamenilor de ştiinţă din Antarctica

D să-ţi arate cât de rece este în Antarctica

 6.  Conform articolului, pentru ce îşi folosesc pinguinii aripile?

A zbor

B înot

C pentru a-şi încălzi puii

D pentru a merge drept
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 7. Indică trei moduri prin care pinguinii sunt capabili să-şi menţină 

căldura în Antarctica.

  

1 1.

1 2.

1 3.

 8. Care sunt două lucruri pe care le-ai aflat din scrisoarea Sarei 

despre mâncarea din Antarctica?

1 1.

1 2.
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 9. Gândeşte-te dacă ţi-ar plăcea să vizitezi Antarctica. Foloseşte ceea 

ce ai citit în ambele texte Prezentarea Antarcticii şi O scrisoare din 

Antarctica pentru a explica de ce ţi-ar plăcea sau nu să o vizitezi.

2

 10.  Care parte a articolului îţi spune cât de groasă este gheaţa în 

Antarctica?

A Ce este Antarctica?

B Vremea în Antarctica

C Pinguinii în Antarctica

D O scrisoare din Antarctica
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The letter from Sara Wheeler este adaptare după Letters from Antarctica, de Sara Wheeler, 1997. Drept de copiere a textului cu permisiunea 
Hodder and Stoughton Ltd. Photographs © Guillaume Dargaud

 11. În acest articol, sunt două moduri diferite de a afla despre 
Antarctica:

• Prezentarea Antarcticii

• O scrisoare din Antarctica 
 
Pe care dintre aceste tipuri de informaţie îl găseşti mai interesant 
şi de ce?

1
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Stop
 
Sfârşitul acestei părţi a caietului.. 

Te rog să te opreşti din lucru.
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O noapte de 

necrezut
de Franz Hohler

A
nina avea zece ani, şi chiar şi pe jumătate adormită, reuşea 
să găsească drumul din camera ei până la baie. Uşa de la 
camera ei era de obicei uşor crăpată, iar becul de veghe din 

hol făcea atâta lumină cât să ajungă până la baie, trecând pe lângă 
măsuţa de telefon.

Într-o noapte, în timp ce trecea pe lângă măsuţa de telefon 
către baie, Anina auzi ceva care suna ca un sâsâit încet. Dar, fiind 
pe jumătate adormită, nu acordă prea multă atenţie acestuia. 
Oricum, se auzea destul de departe. Nu îşi dădu seama de unde 
vine, până când nu se întoarse către camera sa. Sub măsuţa de 
telefon se găsea un vraf de ziare şi reviste vechi şi acest vraf începu 
să se mişte. De acolo se auzea zgomotul. Dintr-o dată, vraful 
începu să se răstoarne – în dreapta, în stânga, în faţă şi în spate – 

până când, ziarele şi revistele se împrăştiară peste tot pe podea. 
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Anina nu îşi putea crede ochilor în timp ce privea un crocodil 
mârâind şi răsuflând cu zgomot, ieşind de sub măsuţa de telefon.

Anina îngheţă pe loc. Cu ochii mari cât cepele, ea privea 
cum crocodilul se târa afară cu totul dintre ziare, şi încetişor 
se uita de jur împrejurul apartamentului. Părea de-abia ieşit 
din apă, pentru că întreg corpul şiroia. Peste tot pe unde călca 
crocodilul, rămâneau urme ude pe covor.
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Crocodilul îşi mişca capul înainte şi înapoi, scoţând un 
puternic sâsâit. Anina înghiţi cu greutate, privind la botul 
crocodilului cu şirul său de dinţi îngrozitor de lung. El îşi unduia 
coada încet, înainte şi înapoi. Anina citise despre aceasta în 
„Revista despre animale” – cum loveşte crocodilul puternic apa 
cu coada sa, pentru a alunga sau pentru a-şi ataca duşmanii.

Privirea îi căzu pe ultimul număr al „Revistei despre 
animale”, care căzuse din vraf şi zăcea la picioarele ei. Avu un 
alt şoc. Pe coperta revistei se aflase poza unui crocodil mare, pe 
malul unui râu. Acum, malul râului era gol! 

Anina se aplecă şi ridică revista. În acel moment, crocodilul 
lovi cu coada atât de tare, încât trânti vaza cea mare cu floarea 
soarelui pe podea, iar florile de floarea soarelui se împrăştiară 
peste tot. Dintr-o săritură rapidă, Anina ajunse în dormitorul 
ei. Ea închise uşa trântind-o, apucă patul şi îl împinse pentru 
a bloca uşa. Ridicase o baricadă care o putea apăra de crocodil. 
Răsuflă uşurată.

Dar, apoi ezită. Dacă animalului îi era pur şi simplu foame? 
Oare, pentru a goni crocodilul, nu trebuia să îi oferi ceva de 
mâncare?

Anina se uită din nou la revista despre animale. Dacă un 
crocodil putea să se târască afară dintr-o fotografie, poate că şi alte 
animale puteau să o facă. Anina răsfoi grăbită revista şi se opri la 
un stol de păsări flamingo aflate într-o mlaştină din junglă. Exact 
ce îmi trebuie, gândi ea. Acestea arată ca un tort pentru crocodili.

Deodată, se auzi un trosnet puternic şi vârful cozii 
crocodilului intră prin uşa, spartă.

Rapid, Anina ridică poza cu păsările flamingo în dreptul 
găurii din uşă, şi strigă cât putu de tare, „Ieşiţi din mlaştină! 
Uş! Uş!” Apoi, aruncă revista prin gaură, în hol, bătu din 
palme, zbieră şi ţipă. 
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Cu greu putu să creadă ceea ce se întâmplă în continuare. 
Întreg holul se umplu deodată cu păsări flamingo care scoteau 
sunete ascuţite şi îşi fâlfâiau aripile larg deschise, alergând peste 
tot de jur împrejur pe picioarele lor lungi şi slăbănoage. Anina 
văzu o pasăre cu o floare a soarelui în cioc şi o alta, apucând 
pălăria mamei ei din cuier. De asemenea, văzu o pasăre flamingo 
dispărând în gura crocodilului. Din două muşcături rapide, el 
înghiţi pasărea flamingo şi acesteia îi urmă repede alta, cea cu 
floarea soarelui în cioc.

După două porţii de păsări flamingo, crocodilul părea să 
se fi săturat şi se aşezase mulţumit în mijlocul holului. După ce 

acesta îşi închise 
ochii şi nu mai 
mişcă deloc, Anina 
deschise încet uşa 
şi se strecură prin 
ea, în hol. Ea aşeză 
coperta goală a 
revistei în faţa 
nasului crocodilului. 
„Te rog”, şopti 
ea, „te rog, pleacă 
înapoi acasă”. Ea 
se strecură înapoi 
în dormitor şi privi 
prin gaura din uşă. 
Văzu crocodilul 
înapoi pe coperta 
revistei.

Acum, ea merse cu grijă în sufragerie, unde păsările 
flamingo erau înghesuite în jurul canapelei sau stăteau în 
picioare, pe televizor. Anina deschise revista la pagina cu poza 
goală. „Vă mulţumesc”, spuse ea, „vă mulţumesc foarte mult. 
Acum puteţi merge înapoi la mlaştina voastră”.
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Dimineaţă, i-a fost foarte greu să explice părinţilor pata 
udă, uriaşă, de pe podea şi uşa distrusă. Ei nu au fost convinşi 
în legătură cu crocodilul, chiar dacă pălăria mamei ei nu putea fi 
găsită nicăieri.

Adaptare după Eine Wilde Nacht din Der Große Zwerg und Andere Geschichten 

de Franz Hohler. Publicată în 2003 de Deutscher Taschenbuch Verlag, Munchen, 
Germania. Drept de copiere a ilustraţiilor © 2003, IEA. S-au făcut eforturi pentru 
obţinerea dreptului de copiere.

Adaptare dup  Franz Hohler, Eine wilde 

Nacht,  

© Carl Hanser Verlag München Wien 2003



STOP

Sfârşitul primei părţi.

Acum te rugăm să iei 
caietul cu întrebări.
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Gândacilor de pământ le plac locurile 
umede, întunecate. Ei pot fi găsiţi sub 
trunchiuri de copaci, sub mormane de 
frunze veştejite şi în pereţi.

În căutarea hranei

Iată în continuare, trei proiecte referitoare la hrana micilor creaturi 
şi la modalităţile de căutare a hranei. Mai întâi, va trebui să găseşti furnici, 
gândaci de pământ şi viermi adevăraţi. Poartă-le de grijă şi asigură-te că îi 
pui la loc unde i-ai găsit, după ce termini să îi studiezi.

• Urmăreşte drumul furnicii

• Studiază gândacii de pământ

• Realizează o crescătorie de viermi

Unde poţi găsi furnici, gândaci de 
pământ şi viermi

Gândacul de pământ

Furnica

Viermele

Viermii trăiesc pe sub pietre, în pământul 
proaspăt săpat sau în apropierea locurilor în 
care sunt depozitate grămezi de frunze şi crăci, 
în grădină. Ei ies la suprafaţă în timpul nopţii.

Drumurile făcute de 
furnici pot fi găsite vara. 
La unul dintre capete, se 
află ceva hrană; la celălalt 
capăt ar trebui să găseşti 
intrarea într-un muşuroi.
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Urmăreşte drumul furnicii
Furnicile trăiesc împreună în muşuroaie. Când o furnică găseşte 
ceva hrană, ea îşi marchează drumul pentru ca celelalte să o 
urmeze. Pentru a realiza acest experiment, va trebui să găseşti un 
muşuroi de furnici. Vei avea nevoie, de asemenea, de următoarele 
materiale: o coală de hârtie, o bucăţică de măr, o mână de pământ.

1. Aşază bucata de măr pe coala de hârtie şi pune 
hârtia aproape de un muşuroi de furnici. Aşteaptă până 
când, câteva furnici vor găsi mărul. Toate vor urma 
acelaşi drum.

2. Mută mărul. Se îndreaptă furnicile direct către el? 

3. Acum împrăştie pământ pe hârtie pentru a le 
acoperi drumul. Furnicile se vor agita încolo şi-ncoace 
pentru un timp. Îşi marchează alt drum?

Ce se întâmplă?
Chiar şi după ce hrana a fost mutată, 
furnicile tot urmăresc vechiul drum, până 
când un nou drum va fi format.

De ce?
Odată ce o furnică a găsit ceva hrană, 
ea produce substanţe chimice speciale 
care lasă o dâră de miros. Alte furnici din 
muşuroi îşi folosesc antenele sau organele 
de simţ pentru a simţi acest miros.
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Studiază gândacii de 
pământ
Gândacii de pământ au antene 
sensibile. Confecţionează această 
cutie, apoi colectează într-un 
recipient şase gândaci de pământ. 
Priveşte cum îşi găsesc drumul 
atunci când îi aşezi în cutie. Vei 
avea nevoie de: o cutie goală cu 
capac, foarfece, bandă adezivă şi 
frunze veştejite şi umede.

1. Foloseşte capacul pentru a 
obţine trei benzi lungi, necesare 
pentru confecţionarea coridoarelor 
din imagine.

2. Lasă gândacii de pământ să 
meargă prin aceste coridoare, câte 
unul. Când ajung la capătul 
coridorului, unii dintre ei vor coti la 
stânga, iar alţii la dreapta.

3. Aşază frunze umede în partea 
dreaptă a cutiei. Acum lasă gândacii 
de pământ să meargă prin cutie din 
nou. În ce direcţie o iau?

Coridoarele trebuie să fie 

suficient de late pentru 

gândacii de pământ

Gândaci de 

pământ 

pornesc de aici

Benzi de carton 

– nu lăsa găuri la 

partea de jos

Frunze

Ce se întâmplă?
Gândacii de pământ vor coti 
la dreapta către hrană.

De ce?
Gândacii de pământ pot simţi 
hrana cu ajutorul antenelor 
lor. Ei le folosesc pentru a 
găsi frunzele.
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Realizează o crescătorie de viermi
Viermii sunt greu de studiat deoarece lor nu le place lumina. De 

îndată ce o simt, ei se târăsc, îndepărtându-se, încercând să găsească 
din nou un loc întunecos. Pentru a vedea cum trăiesc şi se hrănesc 
viermii, realizează o crescătorie de viermi asemenea celei arătate aici. 

Vei avea nevoie de

• Cutie de pantofi 

• Bandă adezivă

• Stilou

• Foarfecă

• Sticlă mare de 

plastic

• O cană de nisip

• 3 căni de pământ 

umed, fărâmicios

• Cuburi mici de 

ceapă şi cartofi

Apoi, găseşte şi aşază în ea doi sau 
trei viermi. Este important să îţi 
aminteşti să nu tragi viermii cu 
putere, pentru a nu-i răni. Ei sunt 
acoperiţi cu peri cu care se prind 
strâns de sol.

1. Lipeşte cu bandă adezivă o parte 
a capacului cutiei de pantofi, de cutie, 
astfel încât să se deschidă ca o uşă. 
Perforează partea superioară a cutiei, 
cu stiloul, pentru a obţine găuri care 
să permită pătrunderea aerului şi a 
luminii în crescătoria de viermi.

2. Decupează partea superioară 
a sticlei. Apoi umple-o cu straturi 
fărâmicioase de pământ şi de nisip. 
Împrăştie cartofi şi ceapă, la suprafaţă.

3. Lasă să cadă viermii înăuntru cu 
grijă, aşază sticla în picioare, în cutie, 
şi închide uşa. Las-o afară, într-un loc 
rece şi uscat, timp de patru zile.

4. După patru zile, mergi şi uită-te 
la sticlă. Ce este diferit în ceea ce 
priveşte pământul şi nisipul?

Nu uita: După terminarea acestui 
proiect, pune viermii înapoi unde i-ai 
găsit.
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Capacul lipit de cutie

Găuri

Cuburi de 

ceapă şi cartofi

5 cm de 

pământ umed

1 cm de 

nisip între 

fiecare strat

Ce se întâmplă?
După patru zile, straturile de nisip şi pământ 
vor fi amestecate.

De ce?
Viermii amestecă nisipul şi pământul, când vin 
la suprafaţă pentru a se hrăni, şi apoi, când fac 
tuneluri subterane ca să scape de lumină.

Din Animal watching in the Usborne Big Book of Experiments publicată în 1996 de Usborne Publishing Ltd., 
Londra. S-au făcut eforturi pentru obţinerea dreptului de copiere.



Reproducere din The Big Book of Experiments cu permisiunea Usborne 

Publishing, 83-85  

Saffron Hill, London EC1N 8RT, UK. www.usborne.com.  

Copyright © 1996 Usborne Publishing Ltd.+



Stop
 

Sfârşitul părţii a doua. 
Acum te rugăm să iei caietul cu 
întrebări.
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Instrucţiuni 1

Instrucţiuni

În acest test, vei citi povestiri sau articole şi vei răspunde la întrebări 
despre ceea ce ai citit. Este posibil ca unele părţi să ţi se pară uşoare, iar 
altele dificile.

Ţi se va cere să răspunzi la diferite tipuri de întrebări. Unele întrebări 
vor fi urmate de patru opţiuni. Tu vei alege răspunsul cel mai bun şi vei 
umple cercul din dreptul acelui răspuns. Exemplul 1 îţi arată acest tip de 
întrebare.

Exemplul 1

 1. Câte zile sunt într-o săptămână?

A 2 zile

B 4 zile

O 7 zile

D 10 zile

Cercul din dreptul răspunsului “7 zile” a fost umplut deoarece o 
săptămână are 7 zile.

La unele întrebări ţi se va cere să scrii răspunsurile tale în spaţiul special 
din acest caiet. Exemplul 2 îţi arată o astfel de întrebare.

Exemplul 2

 2.  Unde pleacă băieţelul după ce găseşte cartea?

1

Exemplul 2 arată un creion cu un 1 în dreptul lui. Aceasta înseamnă că 
întrebarea valorează 1 punct.

¥

Exemplul 3 arată o întrebare care are un creion cu cifra 3 în dreptul lui. 
Aceasta înseamnă că întrebarea valorează 3 puncte. 
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Exemplul 3

 3. Ce face ca finalul povestirii să fie în egală măsură fericit şi trist? 
Folosiţi ceea ce aţi citit în povestire pentru a putea explica.

3 

Vei avea la dispoziţie 40 de minute pentru a lucra în caiet, apoi va urma o 
scurtă pauză. După aceea, vei mai lucra timp de 40 de minute.

Încearcă să răspunzi cât mai bine la toate întrebările. Dacă nu poţi 
răspunde la o întrebare, treci la următoarea. 



Instrucţiuni 3

Stop
 

Nu întoarce pagina până nu ţi se va 
cere să o faci.
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Întrebări:  O noapte de necrezut

 1. Care a fost primul semn că se întâmpla ceva neobişnuit?

A Un vraf de ziare a început să se mişte.

B Anina a văzut coperta revistei.

C Uşa de la camera ei era distrusă.

D Anina a auzit un sâsâit.

 2. De unde a venit crocodilul?

A din baie

B de pe coperta unei reviste

C de sub pat

D dintr-un râu din apropiere

 3. Care cuvinte ne spun că Anina era speriată?

A „îngheţă pe loc”

B „nu îşi putea crede ochilor”

C „răsuflă uşurată”

D „suna ca un sâsâit încet”
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 4. De ce credea Anina că crocodilul urma să atace?

A El îşi arăta şirul lung de dinţi.

B El scoase un puternic sâsâit.

C El începu să mârâie şi să răsufle cu zgomot.

D El îşi unduia coada înainte şi înapoi.

 5. Aranjează propoziţiile următoare în ordinea în care s-au petrecut 
întâmplările din povestire. 
 

Prima a fost deja numerotată pentru tine.

       Anina a văzut crocodilul.

       Crocodilul a mâncat două păsări flamingo.

       Anina a încercat să le explice părinţilor de ce era distrusă uşa.

  1   Anina a început să meargă către baie.

       Anina fugi către dormitor şi trânti uşa.

 6. De ce a chemat Anina păsările flamingo?

1
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 7. Cum s-a spart uşa de la dormitor? 

A Coada crocodilului a intrat prin ea.

B Vaza mare s-a trântit peste ea.

C Ciocul ascuţit al păsării flamingo a crăpat-o.

D Patul s-a izbit de ea.

 8. Cum i-a fost revista de folos Aninei? Scrie două moduri.

1
 
1.

1 2.

 9. La finalul povestirii, cum se simţea Anina faţă de păsările flamingo?

A vinovată

B precaută

C recunoscătoare

D enervată
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 10. Numeşte un lucru pe care Anina l-a explicat cu dificultate părinţilor 
ei.

1

 11. Ai aflat cum era Anina, din lucrurile pe care le-a făcut.  
Descrie cum era Anina şi oferă două exemple din ceea ce a făcut, 
care să demonstreze aceasta.

3



O noapte de necrezut 9

 12. Autorul nu ne spune dacă aventura Aninei a fost doar un vis.  
 

Găseşte o dovadă care să arate că s-ar putea să fi fost un vis.

1

 

Găseşte o dovadă care să arate că s-ar putea să nu fi fost un vis.

1
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Stop
 

Sfârşitul acestei părţi a caietului. 
Te rugăm să te opreşti din lucru.
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Întrebări:  În căutarea hranei

 1. Care este scopul principal al articolului?

A să descrie diferite proiecte pe care le poţi realiza

B să ofere informaţii despre drumurile furnicii

C să demonstreze cum arată micile creaturi

D să explice cu ce se hrănesc viermii

 2. Care este acel lucru pe care trebuie să-l faci, pentru a avea grijă de 
aceste creaturi?

A să le cauţi pe sub stânci şi pietre

B să afli tot despre ele

C să colectezi cât de multe poţi

D să le pui la loc unde le-ai găsit
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Întrebările 3-5 se referă la Proiectul cu furnicile

 3. De ce aşezi mărul în apropierea muşuroiului de furnici?

A pentru a bloca drumul furnicilor

B pentru ca furnicile să-şi marcheze drumul

C pentru a induce furnicile în eroare

D pentru ca furnicile să se agite încolo şi-ncoace

 4. Odată ce o furnică a găsit ceva hrană, cum o găsesc şi celelalte 
furnici din muşuroi?

A Ele privesc prima furnică şi o urmează.

B Ele aleargă încolo şi-ncoace până când găsesc hrana.

C Ele simt mirosul lăsat de prima furnică.

D Ele miros hrana de pe coala de hârtie.

 5. De ce se agită furnicile încolo şi-ncoace după ce tu ai împrăştiat 
pământul?

1
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Întrebările 6-9 se referă la Proiectul cu gândacii de pământ

 6. Cum îşi găsesc hrana gândacii de pământ?

A Ei se deplasează de-a lungul coridorului.

B Ei simt hrana cu ajutorul antenelor.

C Ei urmăresc dâra de miros.

D Ei văd hrana în întuneric.

 7. Priveşte imaginea de la „Studiază gândacii de pământ”. Cum 

te ajută imaginea să ştii ce să faci în cadrul experimentului?

2
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 8. De ce trebuie să laşi gândacii de pământ să meargă pe coridor 
înainte de a pune frunzele în cutie?

A Pentru a vedea dacă pot învăţa labirintul.

B Pentru a vedea ce fac atunci când nu este de mâncare.

C Pentru a vedea dacă cutia este asamblată corect.

D Pentru a vedea care încotro o ia.

 9. În cadrul etapei a 3-a din proiectul cu gândacii de pământ, ce crezi 
că se va întâmpla dacă muţi frunzele umede, în partea stângă a 
cutiei? 

1

 10. Ce se aseamănă în modul în care, furnicile şi gândacii de pământ îşi 
găsesc hrana?

1
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Întrebările 11-13 se referă la Proiectul cu crescătoria de viermi

 11. Numerotează etapele, în ordinea pe care ai urma-o tu, pentru a 
realiza o crescătorie de viermi. 
 

Prima a fost deja rezolvată pentru tine.

   aşază sticla în cutia de pantofi

 1  perforează partea superioară a cutiei de pantofi pentru a 

   obţine găuri

   lasă viermii să cadă înăuntru

   adaugă cartofi şi ceapă

   umple sticla cu pământ şi nisip

 12. Explică de ce este important să aşezi straturi de pământ şi de 

nisip în sticlă.

1
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 13. Explică de ce este important să aşezi ceapă şi cartofi, pe suprafaţa 

pământului, în cadrul proiectului cu crescătoria de viermi.

2

 14. Fiecare proiect are Ce se întâmplă şi De ce într-o casetă separată. 

Care este motivul existenţei acestor casete? 

A pentru a-ţi explica etapele proiectului

B pentru a-ţi indica de ce ai nevoie pentru proiect

C pentru a-ţi spune ce să faci când ai terminat

D pentru a-ţi explica ce ai observat

 15. Care dintre cele trei proiecte ţi s-a părut cel mai interesant?  

Foloseşte informaţiile din text pentru a explica răspunsul tău.

2
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Stop
 

Sfârşitul acestei părţi a caietului. 
Te rugăm să te opreşti din lucru.
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