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Într-o frumoasă zi de vară, trei fluturi se jucau pe câmpie. Unul avea aripile 

albe, altul galbene, iar cel de-al treilea roșii. 

   

Deodată, începu o ploaie de vară. Cei trei fluturași se grăbiră să-și caute un 

adăpost. Întâlniră în drum o margaretă cu petale mici și albe, care se clătina sub 

picăturile ploii. 

  
- Bună ziua, dragă margaretă. Primește-ne sub petalele florii tale! Aripile 

noastre sunt gingașe, iar picăturile grele de apă le lovesc și le rup. 

- Sunteți prea mulți. L-aș putea primi numai pe fluturele alb. Ceilalți doi mergeți 

mai departe și căutați-vă adăpost! 

Dar fluturele alb le spuse prietenilor săi: 

- Să zburăm mai departe! Vreau să rămân cu voi! Mai bine mă lupt cu ploaia!  

Porniră mai departe prin ploaie. Zăriră o lalea galbenă, cu petale strălucitoare. 

 

- Dragă lalea, adăpostește-ne în căsuța florii tale! Dacă ne alungi, nu vom mai 

putea zbura mult prin ploaie. 

- Sunteți prea mulți. Tu, frumosule fluture galben, rămâi la mine, dar ceilalți să-și 

caute de drum! 

Fluturele galben refuză și zburară cu toții mai departe. 

Citește textul de mai jos cu aten ție, pentru a r ăspunde la întreb ări. 
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Întâlniră un mac roșu, cu petale mari. L-au rugat și pe el să-i primească, fiindcă 

aveau aripile grele de ploaie și abia mai puteau zbura. 

 

- Nu vă pot primi pe toți; să rămână doar fluturele roșu! Ceilalți doi mergeți și 

căutați alt adăpost! 

Însă nici fluturele roșu nu dori să se despartă de prietenii săi, așa că zburară 

mai departe. 

Deodată, în fața lor apăru un plop înalt și frumos, care-i primi pe toți trei în 

frunzișul lui. Le era frig și aveau aripile ude, dar erau fericiți, deoarece erau 

împreună. 

Când ploaia se opri, mulțumiră plopului pentru găzduire și își luară zborul în 

văzduh. Descoperiseră ce bine e să ai prieteni adevărați. 

(Cei trei prieteni  – adaptare după B. Crăciun) 
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a) margaretele 
b) fluturii 
c) macii 
d) lalelele       Nu se completează de către elev 

COD 
 
 

a) pentru că era o frumoasă zi de vară 
b) pentru că erau prea mulți fluturași 
c) pentru că începuse o ploaie de vară 
d) pentru că doreau să se despartă    Nu se completează de către elev 

COD 
 
 

a) _______________________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________________ 

Nu se completează de către elev 
COD 

 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Nu se completează de către elev 
COD 

1.  

2. Cei trei fluturași se grăbiră să-și caute un adăpost. De ce? 
Încercuie ște litera corespunz ătoare r ăspunsului corect . 

1. Cine erau cei trei prieteni din poveste? 
Încercuie ște litera corespunz ătoare r ăspunsului corect . 

2.  

4.  

4. De ce florile nu i-au primit pe fluturi? 
Scrie, pe spa țiul dat, r ăspunsul t ău. 

3. Ploaia a devenit dușmanul celor trei fluturași. 
Scrie, pe spa țiul dat, dou ă cauze pentru care ploaia este du șmanul acestora.  

3.  



 

 
Test 1 – Citit 
EN II – 2014  Pagina 5 din 6 
 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Nu se completează de către elev 

COD 
 

 

 
a) pentru că margareta se clătina sub picăturile ploii 
b) pentru că dorea să rămână cu prietenii săi 
c) pentru că aripile lui erau gingașe 
d) pentru că îi plăcea să zboare prin ploaie 

 
Nu se completează de către elev 

COD 
 

 
 

 
a) pentru că le era frig 
b) pentru că aripile lor erau ude 
c) pentru că erau împreună 
d) pentru că plopul era înalt 

 
Nu se completează de către elev 

COD 
 

 

6.  

5. Cum s-au simțit fluturașii când plopul i-a adăpostit în frunzișul lui? 
Scrie, pe spa țiul dat, r ăspunsul t ău. 

7.  

6. Din ce cauză fluturele alb a vrut să zboare mai departe? 
Încercuie ște litera corespunz ătoare r ăspunsului corect . 

7. De ce erau fericiți cei trei fluturi când s-au adăpostit în frunzișul plopului? 
Încercuie ște litera corespunz ătoare r ăspunsului corect . 

5.  
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Nu se completează de către elev 

COD 
 

 

 
a) macul cu petale mari 
b) laleaua cu petale strălucitoare 
c) margareta cu petale mici  
d) plopul înalt și frumos 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 
 

a) că e bine să aibă aripile gingașe 
b) că e bine să se despartă de prieteni  
c) că e bine să zboare prin ploaie 
d) că e bine să aibă prieteni adevărați 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 
 

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂR ŞITUL TESTULUI! 

MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!  

8. Ce au făcut cei trei fluturași după încetarea ploii? 
Scrie, pe spa țiul dat, r ăspunsul t ău. 

8.  

9. Cine a fost salvatorul fluturilor? 
Încercuie ște litera corespunz ătoare r ăspunsului corect . 

9.  

10. Ce au descoperit cei trei fluturași în acea zi? 
Încercuie ște litera corespunz ătoare r ăspunsului corect . 

10.  


