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Citește cu atenţie textul de mai jos! 
 

Aventurile lui Habarnam şi ale prietenilor s ăi 
 

Era odată un oraş de basm, în care locuiau pitici. Se numea Oraşul Florilor. Fiecare 
străduţă avea un nume de floare, iar în grădinile locuitorilor erau foarte multe flori. Habarnam 
era un pitic care locuia în Orașul Florilor. El a primit acest nume pentru că habar n-avea de 
nimic, niciodată nu ştia nimic. 

Într-o zi, Habarnam se plimba şi a ajuns pe câmpul din apropierea oraşului. Era 
singur, nu a văzut pe nimeni în apropiere. Deodată, a trecut pe acolo în zbor o albină, şi fără 
să observe, a lovit capul piticului. Habarnam a căzut şi nu ştia ce s-a întâmplat cu el. Albina 
şi-a văzut de drum. 

Piticul s-a ridicat și s-a uitat în toate părțile. A vrut să vadă cine l-a trântit la pământ, 
dar nu a văzut pe nimeni. El se gândea: ”Oare cine m-a lovit? A căzut ceva din cer?” 

A privit în sus. Pe cer a văzut Soarele luminos care strălucea deasupra capului său. 
”Desigur s-a rupt o bucată din Soare și m-a lovit în cap”, se gândea el. Apoi a pornit grăbit 
spre casă. 

Pe drum s-a întâlnit cu prietenul său, Lentilă care era un bun cunoscător al cerului, 
stelelor și planetelor.  

- Lentilă, ascultă ce mi s-a întâmplat! a spus Habarnam. O bucată de Soare s-a rupt și 
m-a lovit în cap. 

- Nu mai spune! a râs Lentilă. Dacă se întâmpla așa, nu te mai ridicai niciodată. Numai 
o bucățică ruptă din Soare ar fi distrus întregul oraș. Soarele este mult mai mare decât 
Pământul. 

- Ce interesant! a spus Habarnam. Mă duc să le spun piticilor. Poate că ei nu ştiu 
nimic despre asta. 

Habarnam a pornit spre casă şi a povestit tuturor ce a păţit şi ce nenorocire îi 
aşteaptă. Piticii s-au speriat şi au început să alerge care încotro. 

Piticul Ştietot i-a oprit din fugă şi le-a explicat că Habarnam a vorbit prostii pentru că 
niciodată nu știe nimic. Le-a mai spus că pot sta liniștiți pentru că nimeni nu este în primejdie. 

A sosit și Lentilă care i-a dat dreptate lui Știetot. Toată lumea s-a liniștit, iar Habarnam 
a plecat rușinat. El a hotărât că de acum încolo va merge la școală și va citi cărți ca să știe 
mai multe despre lumea înconjurătoare. Spera că astfel va scăpa și de numele Habarnam. 

 
(Text adaptat după lucrarea cu același titlu, după Nikolai Nosov) 
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Rezolvă cerin ţele urm ătoare! 
 

 
1. Unde locuia piticul Habarnam? Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect!  
 

A. în Orașul Basmelor 
B. în Orașul Piticilor 
C. în Orașul Florilor 
D. în Orașul Soarelui 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
 
 

 
2. De ce a primit piticul numele Habarnam? Scrie răspunsul pe rândurile următoare!  

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
 

 
3. Scrie lângă fiecare propoziţie personajul la care se referă! 

S-a plimbat și a ajuns pe un câmp. Habarnam 

Avea multe cunoștințe despre cer, stele și planete.  

Din întâmplare a lovit capul piticului și a zburat mai 
departe.  

A explicat piticilor că nimeni nu este în primejdie.  

A hotărât că va citi citi cărți despre lumea 
înconjurătoare.  

 
Nu se completează de către elev. 

COD 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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4. Ce a făcut Habarnam după ce s-a ridicat de pe pământ? Încercuieşte litera 
corespunzătoare răspunsului corect!  
 

A. A început să plângă. 
B. A strigat după ajutor. 
C. A pus un pansament pe cap. 
D. S-a uitat în toate părțile să vadă cine l-a lovit. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 
 
 

 
 

5. Ce a crezut piticul despre ce i s-a întâmplat? Încercuieşte litera corespunzătoare 
răspunsului corect!  
 

A. Un coleg l-a lovit cu o piatră. 
B. S-a rupt o ramură din copac şi l-a lovit. 
C. S-a rupt o bucată din Soare şi l-a lovit în cap. 
D. L-a împins cineva şi a căzut. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 
 
 

 
 

6. Cu cine s-a întâlnit în timp ce mergea grăbit spre casă? Încercuieşte litera 
corespunzătoare răspunsului corect! 
 

A. cu albina 
B. cu Lentilă 
C. cu piticii 
D. cu Ştietot 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

4. 

5. 

6. 
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7. Ce a făcut Lentilă când a auzit povestirea lui Habarnam? Încercuieşte litera 
corespunzătoare răspunsului corect!  
 

A. I-a dat dreptate lui Habarnam. 
B. A râs şi i-a explicat că nu l-a lovit o bucată ruptă din Soare. 
C. S-a speriat şi a fugit. 
D. A mers acasă şi l-a întrebat pe tatăl său dacă este adevărat ce spune Habarnam. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 
 

 
 

8. Ce au făcut piticii după ce Habarnam le-a povestit ce i s-a întâmplat? Încercuieşte litera 
corespunzătoare răspunsului corect!  
 

A. S-au dus pe câmp să vadă bucata ruptă din Soare. 
B. Au pus umbrele de soare în grădini. 
C. S-au speriat şi au început să fugă care încotro. 
D. Au căutat bucata care s-a rupt din Soare. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 
 
 

 
9. Ce le-a spus Ştietot piticilor despre Habarnam? Scrie răspunsul pe rândurile următoare!  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

7. 

8. 

9. 
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10. Numerotează propoziţiile în ordinea întâmplărilor! 

Piticii au ascultat ce le-a povestit Habarnam şi s-au speriat.  

Piticul a crezut că s-a rupt o bucată din Soare şi l-a lovit în cap, dar Lentilă i-a 
explicat că nu are dreptate. 

 

După ce s-au liniştit piticii, Habarnam a plecat ruşinat.  

Habarnam a fost lovit de o albină care zbura pe câmp.  

 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 
 

 
11. Marchează cu X propoziţia corectă, pe baza poveştii! 

Lentilă i-a explicat lui Habarnam că Pământul și Soarele sunt la fel de mari.  

Lentilă i-a explicat lui Habarnam că Pământul e mai mare decât Soarele.  

Lentilă i-a explicat lui Habarnam că Soarele se învârte în jurul Pământului.  

Lentilă i-a explicat lui Habarnam că Soarele e mai mare decât Pământul.  

 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 
 
 

 
12. Scrie în tabelul de mai jos cuvintele: neștiutor, speriați, inteligent, care arată 
însuşirile personajelor, pe baza faptelor lor! 

 
Faptele personajelor  Însuşiri  

Piticii au crezut vorbele lui Habarnam și au început să fugă.  

Le-a explicat piticilor că nimeni nu este în primejdie.  

A crezut că l-a lovit o bucată din Soare.  
 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

10. 

11. 

12. 
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13. Ce a hotărât Habarnam? Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect!  
 

A. Nu se va mai plimba pe câmp. 
B. Nu va mai vorbi cu prietenii lui. 
C. Va merge la plimbare doar cu părinții. 
D. Va merge la școală și va citi cărți. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 
 

 
14. Continuă povestea cu trei enunțuri! 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 
 

 
15. Marchează cu X propoziţia care se potriveşte poveştii! 

Cine are prieteni, niciodată nu e singur.  

E bine să știi cât mai multe despre lumea înconjurătoare.  

Nu asculta întotdeauna sfatul prietenilor.  
 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

FELICIT ĂRI, AI AJUNS LA SFÂR ŞITUL TESTULUI! 

MUL ŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!   

15. 

13. 

14. 


