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Nume:  Prenume:

NIVEAU : FIN DE 5e

Citește textul următor:

Ursu acceptase funia cu calm și demnitate. Era un eveniment neobișnuit, dar se învățase să aibă 
încredere în oamenii pe care îi știa și să le recunoască o înțelepciune superioară față de a lui. Dar când 
capătul acestei funii trecu în mâinile străinului, mârâi amenințător.

Își manifestase pur și simplu nemulțumirea deoarece credea, în mândria lui, că ar fi de ajuns pentru a fi 
ascultat. Dar spre marea sa surprindere, funia se strânse în jurul gâtului său și îi tăie respirația. Cuprins 
de o furie bruscă, el se aruncă asupra omului care îl opri din elanul său, îl apucă de gât și cu o mișcare 
dibace, îl aruncă pe spate.

Apoi, funia se strânse fără milă. Ursu se luptă, furios, cu limba atârnând și pierzându-și suflarea, în zadar. 
Niciodată în viața lui nu fusese tratat cu atâta cruzime și niciodată în viața lui nu fusese atât de furios. 
Puterile îl lăsară, ochii îi deveniră sticloși și-și pierdu cunoștința.

Jack London, Chemarea străbunilor, 1903.
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1

Ce indicii sugerează că Ursu este un câine? (Încercuiește răspunsurile corecte)

• „Ursu acceptase funia cu calm și demnitate”   

 • „El mârâi amenințător”  

• „El nu fusese niciodată atât de furios”  

• „Cu limba atârnând”   

• „Credea, în mândria lui, că aceasta ar fi de ajuns pentru a fi ascultat” 

• „Ochii îi deveniră sticloși”

MI MF MS TBM

2

Care cuvinte caracterizează cel mai bine omul din text? (Încercuiește răspunsurile corecte)

• Afectuos • Blând     • Crud   • Inteligent

• Puternic  • Supus    • Răbdător

MI MF MS TBM
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3

Adevărat sau fals? (Încercuiește răspunsul corect)

Ursu este obișnuit să fie maltratat • Adevărat • Fals

Ursu nu înțelege ce se întâmplă • Adevărat • Fals

Ursu, până atunci, se credea superior altora • Adevărat • Fals

4

La ce domeniu se referă următoarele cuvinte? (Conectați cuvintele cu o linie)

 Durerea • • Un sentiment

 Mârâitul • • O reacție

 Furia • • O senzație

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM
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5

Indicați ordinea cronologică a evenimentelor numerotându-le de la 1 la 4:

.........  Ursu se simte în primejdie

.........  Ursu dispare

.........  Ursu nu se împotrivește

.........  Ursu rezistă

6

La ce servește funia din text? (Încercuiește răspunsul sau răspunsurile corecte)

• pentru a-l lovi pe Ursu        

• pentru a-l duce pe Ursu la plimbare    

• pentru a-l împiedica să se miște    

• pentru a-l strânge de gât

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM

Rappel des codes de correction :

MI =  maîtrise insuffisante MF = maîtrise fragile MS = maîtrise satisfaisante TBM = très bonne maîtrise

MI et MF : non acquis MS et TBM : on considère que c’est acquis


