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POVESTEA BĂIEȚELULUI ȘI A MĂRULUI URIAȘ 

                                                           după Augustin Păunoiu 

 

                                                                             
       A fost odată, demult, un măr uriaş. Un băieţel venea mereu să se joace pe lângă 

el, se urca până în vârful lui, gusta din mere, adormea fericit la umbra copacului. Ce 

mai! Îi plăcea tare mult copacul lui, iar mărul îl iubea şi el la fel de mult. Dar, într-o 

zi, băieţelul veni abătut lângă copacul său. Copacul îl îmbie: 

- Vino să te joci cu mine! 

Băieţelul îi răspunse: 

- Nu mai sunt copil mic, să-mi găsesc de joacă în jurul copacilor. Aş vrea jucării, dar 

am nevoie de bani ca să le cumpăr! 

- Îmi pare rău, dar nu am bani. Poţi culege însă toate merele mele şi să le vinzi.       

Astfel, vei reuşi să-ţi cumperi jucăriile pe care ţi le doreşti. 

      Cât de fericit era băiatul acum! A cules merele şi a plecat bucuros. Dar, după 

aceea, el a încetat să mai vină să viziteze copacul. Mărul devenise din nou trist, căci i 

se făcuse din nou dor de copil. 

       Însă copilul, devenit acum matur, a venit iar la vechiul său prieten, care l-a primit 

binevoitor: 

- Vino să te joci cu mine! 

- Acum nu mai am timp de joacă, răspunse băiatul. Trebuie să muncesc pentru 

familia mea. Avem nevoie de o casă în care să ne adăpostim. Poţi să mă ajuţi? 

- Îmi pare rău, dar eu nu am nici o casă să-ţi dau, a răspuns copacul. Dar poţi tăia din 

ramurile mele groase şi să-ţi faci o casă din ele. 

      Aşa că băiatul s-apucă să taie toate ramurile groase ale copacului şi plecă fericit. 

Pomul nostru se bucură că cel pe care-l cunoştea era mulţumit, dar după ce plecă, 

băiatul nu se mai întoarse multă vreme la copac. Aşa că acesta era din nou trist şi 

singuratic. 

 Ai de rezolvat exerciţii care îţi vor oferi ocazia să foloseşti ce ai învăţat şi ce ştii din experienţa ta de 

lectură şi de viaţă. Citeşte cu atenţie fiecare subiect şi scrie rezolvarea conform cerinţelor indicate. 

 Vei primi 10 puncte din oficiu. 

 Timp de lucru – două ore. 

 Mult succes! 



      Într-o zi călduroasă de vară, sosi iar. Pomul radia de bucuria întâlnirii: 

- Bine ai venit! 

- Sunt tare trist şi simt că îmbătrânesc. Aş dori să călătoresc pe mare, să cunosc 

oameni noi. De unde aş putea procura o barcă? 

- Poţi folosi trunchiul meu ca să-ți construieşti barca ta. Astfel, vei putea să 

călătoreşti fericit spre zări îndepărtate. 

        Băiatul tăie trunchiul copacului şi-şi făcu o barcă, cu care călători pe mări, timp 

îndelungat. După mulţi ani se reîntoarse la copac. Dar, de data aceasta, pomul îi spuse 

fără să mai aştepte cuvântul omului: 

- Îmi pare rău, băiatul meu, dar nu mai am nimic să-ţi dau. Nu mai am mere pentru 

tine! 

- Nu mai am nici eu dinţi să le mănânc, îi răspunse copilul, acum sunt bărbat în 

vârstă. 

- Eu n- am nici trunchi ca să te urci pe el, îi zise copacul. 

- Sunt prea bătrân ca să mă caţăr acum. 

- Nu mai am, într-adevăr nimic să-ţi ofer, poate doar rădăcinile mele, care se sting, a 

zis copacul în lacrimi. 

- Nu mai am nevoie de nimic; doar de un loc de odihnă. Sunt foarte obosit după toţi 

aceşti ani! a răspuns băiatul. 

- Foarte bine! Rădăcinile mele sunt cel mai bun loc de odihnă. Vino, vino aici şi stai 

cu mine, odihneşte-te! 

     Băiatul s-a aşezat lângă copac, iar copacul era vesel, zâmbind printre lacrimi. 

Aceasta este povestea fiecăruia dintre noi. Copacul îi reprezintă pe părinţii noştri. 

Când suntem mici, îndrăgim joaca în preajma lor. Când creştem, îi părăsim. Mai 

venim pe la ei când avem nevoie de ceva sau suntem la ananghie. 

      Dar, indiferent ce se întâmplă, părinţii sunt alături de noi, spre a ne ajuta cu tot ce 

pot, ca să ne facă fericiţi. Poate vă gândiţi că băiatul din povestea noastră era plin de 

cruzime, dar aşa ne tratăm cu toţii părinţii. 

      Spuneţi istorioara aceasta şi altora şi să nu ne uităm nicicând părinţii, astfel încât 

şi copiii noştri să ia exemplu de la noi…  
 

ananghie = situație dificilă, grea, în care se află cineva 

 
I..Redactează,  pe baza textului, răspunsuri pentru următoarele cerinţe: 
1. Unde îi plăcea băiețelului să se joace când a fost mic? 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

A. în parc 

B. lângă măr 

C. în curte 

D. la grădiniță 

2. Care este sensul asemănător cuvântului ,, abătut"? 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

A. speriat 

B. puternic 

C. deprimat 

D. rușinat 



3. Pe cine iubea mărul foarte mult? 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

A. pe băiat 

B. fructele lui 

C. primăvara 

D. păsările 

4. Cum se simțea mărul când nu-l vedea pe băiat mult timp? 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

A. speriat 

B. curajos 

C. vesel 

D. trist 

5. Cuvântul opus lui ,, binevoitor" este: 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

A. harnic 

B. mărinimos 

C. răuvoitor 

D. darnic 

 

6. Alege care parte a pomului nu a fost folosită de către băiat. 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

A. trunchiul 

B. fructele 

C. rădăcinile 

D. crengile 

 

7. Ce simbolizează mărul din această poveste? 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

A. prietenii 

B. părinții 

C. frații 

D. copiii 

8. Completează afirmația cu însușirile potrivite mărului. 

      Mărul a fost... 

iubitor, darnic , puternic , statornic , nepăsător 

 

9. Răspunde la întrebare: 

Ce a făcut mărul când băiatul i-a cerut ajutorul pentru a construi o casă? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 



10. Completează propozițiile cu cuvinte corespunzătoare din text: 

Băiatul s-a aşezat lângă copac, iar ............................ era vesel, zâmbind printre 

............................ Aceasta este ........................................... fiecăruia dintre noi. 

Copacul îi reprezintă pe ............................... noştri. Când suntem mici, îndrăgim joaca 

în preajma lor. Când creştem, îi părăsim. Mai venim pe la ei când avem 

................................... de ceva sau suntem la ananghie. 

 

11. Notează cu A( adevărat) și F (fals) în dreptul fiecărei propoziții: 

a).Mărul a fost darnic. 

b).Băiatul nu a fost prietenul mărului. 

c).Personajele poveștii sunt băiatul și mărul. 

d).Mărul nu a vrut să-l ajute pe băiat. 

 

12. Numerotează de la 1 la 5 propozițiile, ținând cont de firul relatării 

întâmplărilor. 

 

…Mărul a dăruit băiatului fructele sale. 

…Mărul a dăruit băiatului trunchiul său. 

…Mărul și băiatul au devenit prieteni. 

…Mărul a dăruit băiatului crengile sale. 
…Mărul a dăruit băiatului rădăcinile sale. 
 
 
II. Scrie un scurt dialog între tine și mărul uriaș.   
 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
 
 
III. Privește șirul de ilustrații. Alcătuiește un text de 15-20 rânduri pe baza 

acestora. Dă un titlu potrivit textului. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 



_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
 

 
 

FELICITĂRI! 



Barem de corectare şi notare 

Clasa a IV-a  

Subiectul I (50 de puncte) 

Înţelegerea textului   

1. Marcarea variantei corecte ( B) -  4 puncte; 

2. Marcarea variantei corecte (C) - 4 puncte; 

3. Marcarea variantei corecte ( A) - 4 puncte; 

4. Marcarea variantei corecte ( D)  - 4 puncte; 

5. Marcarea variantei corecte ( C)  - 4 puncte; 

6. Marcarea variantei corecte ( C)  - 4 puncte; 

7. Marcarea variantei corecte ( B) – 4 puncte; 

8. Însușirile potrivite mărului: iubitor, darnic, puternic, statornic  – 4 puncte; 

9. Răspunsul la întrebare: ramurile sale groase – 4 puncte; 

10. Cuvintele corespunzătoare : copacul, lacrimi, povestea, părinții, nevoie: 4, 2, 6, 5, 1, 3 – 5 puncte; 

11.Marcarea variantelor corecte : A,F,A,F  – 4 puncte; 

12.Ordonarea ideilor principale: 2, 4, 1, 3, 5 - 5 puncte. 

 

Subiectul al II-lea (10 puncte) 

- Viziune originală asupra mesajului transmis părinților - 5 puncte; 

- Folosirea liniei de dialog  – 2 puncte; 

- Încadrarea în limitele de spaţiu indicate - 1 punct; 

- Respectarea normelor de ortografie, de punctuație și de încadrare în pagină – 2 puncte 

 

 

Subiectul al III-lea (30 de puncte) 

Redactarea unei compuneri de 15-20 de rânduri 

- Respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii - 4 puncte; 

- Găsirea unui titlu potrivit - 3 puncte; 

- Respectarea părților unei compuneri - 3 puncte; 

- Redactarea unui conținut clar și logic - 10 puncte; 

- Folosirea unor expresii frumoase - 5 puncte; 

- Respectarea normelor de ortografie, punctuație și de încadrare în pagină – 5 puncte. 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu 

TOTAL: 100 de puncte 



 


