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Citeşte textul: 
                                

Femeia cea lacomă 
                          de Bucur Milescu  

 
         Un vânător prinse odată o nemaivăzută pasăre, cu penele de aur, iar ciocul şi ghearele de 
diamant. Uimit de atâta frumuseţe, vânătorul îi vorbi ca unei fiinţe umane, eliberând-o din laţ: 
         - Nu pot să te ucid. Te rog, zboară cât mai curând, să nu afle soţia mea de ce mă întorc cu 
tolba goală astăzi, că nu voi mai avea pace cu dânsa. 
          Uimirea vânătorului crescu auzind-o pe pasăre răspunzând: 
           - Întreab-o pe soţia ta ce doreşte în schimbul eliberării mele şi vino mâine să-mi spui. 
           A doua zi, vânătorul veni şi-i spuse: 
           - Soţia mea doreşte o rochie nouă. 
           - Foarte bine. Du-te acasă şi vino mâine să-mi spui dacă e mulţumită. 
           A treia zi, vânătorul iar şi-i spuse că soţia lui, pe care o găsise îmbrăcată cu o rochie 
minunată, nu era mulţumită. Acum voia un palat, bani mulţi şi servitori. 
           - Bine, spuse pasărea. Vino mâine şi spune-mi dacă asta o împacă. 
           Peste încă o zi, vânătorul veni şi îi mulţumi păsării pentru palatul strălucitor în care se 
transformase căsuţa lui. 
            - Dar, adăugă el, soţia mea, nu ştiu de ce, tot nu e mulţumită. Acum doreşte să devină 
stăpâna munţilor, a pădurilor şi a lacurilor acestui ţinut. 
             Pasărea nu spuse nimic şi se înălţă în zbor. 
             Când vânătorul se întoarse, palatul dispăruse. Îşi regăsi căsuţa, iar soţia îl aştepta 
plângând amarnic, îmbrăcată tot cu rochia ei cea veche. 
 
 
PARTEA I 
 Încercuieşte răspunsul corect. 
 

1. Autorul textului este: 
a) Bucul Milescu;             b) Bucur Millescu;                     c) Bucur Milescu. 
 
2. Personajele întâmplării sunt: 
a) pasărea şi vânătorul;     b) vânătorul şi soţia lui;      c) pasărea, vânătorul şi nevasta lui. 
 
3. Primul enunţ are: 
a) 35 silabe;               b) 30 silabe;                 c) 36 silabe;              d) 34 silabe. 
 
4. Cuvântul care respectă schema CCVCVCV (V-vocală, C-consoană) este: 
a) stăpâna;               b) uimirea;                c) păsării;             d) ridichea. 

Numele: ________________________ 
Prenumele: ______________________ 
Şcoala: _________________________ 
_______________________________ 
Învăţătoare: _____________________ 
_______________________________ 
Judeţul: ________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Cuvântul cu sens asemănător pentru amarnic este:  
a) fericit;             b) amar;                 c) moale;             d) grozav. 
 
6. Cuvântul cu sens opus pentru stăpână este:  
a) patroană;                b) proprietară;        c) slugă;                      d) ţărancă.    

 
7. Alege proverbul care nu se potriveşte textului: 
a) Nemulţumitului i se ia darul; 
b) Prietenul la nevoie se cunoaşte; 
c) Lăcomia strică omenia. 
 
8. Seria de cuvinte corect despărţite în silabe este: 
a) ne-mai-vă-zu-tă, ro-che, pa-să-rea; 
b) foar-te, ghea-re-le; zbo-ară; 
c) fru-mu-se-ţe, ui-mi-rea, tră-ia. 
 
 
9. Încercuieşte cuvântul scris corect: 
Istambul – Istanbul;                       avanpost – avampost;            hambal – handbal;      
avampremieră – avanpremieră;      februarie – febroarie;            ouălor – ouălelor. 
 
 
10. Câte greşeli sunt în enunţul de mai jos? 
         O dată întro pădure trăia o pasăre minunată. 
a) trei greşeli;         b) două greşeli;            c) patru greşeli;         d) o greşeală. 
 
 
 
PARTEA a II-a 
1. Alege din textul de mai sus o propoziţie alcătuită după schema: 

CVCVV   CVV   CVCVCCV  V CVCCVV   CVCV. 
      ______________________________________________________________________ . 

 
2. Alcătuieşte o propoziţie care să înceapă cu aceeaşi vocală, iar fiecare cuvânt să aibă câte 

două silabe. 
_______________________________________________________________________ . 
 
 



 
3. Scrie în casete semnele de punctuaţie potrivite. 
      
                     Vânătorul o întreabă pe  soţia lui      

                     Ce ai păţit               nevastă 

                     Sunt foarte supărată 

                     Hai să ne aşezăm la umbra copacului        Povesteşte-mi ce ai păţit 

                     Nu pot        deoarece toate visurile mi s-au năruit   

                
4. Scrie un enunţ prin care să demonstrezi că pasărea era darnică. 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Alcătuieşte câte o propoziţie cu următoarele cuvinte: o dată, odată. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6. Explică folosirea următoarelor semne de punctuaţie: 
a) virgula  

“Acum voia un palat, bani mulţi şi servitori.” 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
b) două puncte  

 “A doua zi, vânătorul veni şi-i spuse: 
        - Soţia mea doreşte o rochie nouă.” 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
PARTEA a III-a 
Continuă textul cu 4-5 enunţuri. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 




