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Citește cu aten ţie textul de mai jos! 
 

Prin țesa și bobul de maz ăre 
 
 Era odată un prinț și prințul acela a vrut să se însoare cu o prințesă, dar cu o prințesă 
adevărată.  

A cutreierat toată lumea ca să găsească fata potrivită, dar tot nu a găsit-o. Fete erau 
destule, dar el nu putea să știe dacă erau prințese adevărate, fiindcă niciuna nu era așa cum 
își dorea el. Prințul s-a întors acasă și era foarte trist, pentru că tare ar fi vrut să găsească o 
prințesă adevărată. 

Într-o seară era o furtună cumplită, fulgera și ploua cu găleata. Era o vreme 
îngrozitoare. Deoadată s-a auzit că cineva bate la poarta palatului. Regele, tatăl prințului, a 
trimis servitorii să vadă cine vrea să intre în palat. 

La poartă era o prințesă. Vai, cum arăta din cauza ploii și a vremii rele! Apa îi curgea 
pe păr și pe haine. 

- Cine ești și ce dorești? a întrebat regele. 
- Sunt prințesă. M-am rătăcit, nu găsesc drumul spre casă. Vă rog să mă primiți în 

palat! Mi-e foame și sunt foarte obosită. 
- Poți rămâne până când vrei. Îți vom pregăti o cameră călduroasă și o cină gustoasă. 

 Regina n-a spus nimic. S-a dus în camera fetei și a pus un bob de mazăre în pat. 
Servitoarea a pus peste mazăre douăzeci de saltele și tot atâtea perne pufoase.  
 După ce a luat cina, prințesa s-a culcat. Dimineața regina a întrebat-o: 
 - Cum ai dormit? 
 - Foarte prost! a răspuns prințesa supărată. Toată noaptea nu am închis ochii. 
Dumnezeu știe ce a fost în pat! Am stat pe ceva tare și am dureri în tot corpul. Mă simt 
groaznic. 
 Regina a povestit prințului ce s-a întâmplat, apoi a spus: 

- Sigur este o prințesă adevărată, dacă a simțit un bob de mazăre prin douăzeci de 
saltele și tot atâtea perne de puf. 

- Ai dreptate, mamă! Numai prințesele au pielea atât de gingașă, a spus cu bucurie 
prințul. 

Toată lumea s-a bucurat pentru că prințul a găsit în sfârșit fata potrivită. A hotărât să o 
ia de nevastă pentru că era sigur că este o prințesă adevărată.  

Bobul de mazăre a fost pus în camera unde erau bijuteriile cele mai prețioase. Acolo 
se păstrează și astăzi, dacă nu l-a luat cineva. 

Prințul și prințesa au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. 

(Text adaptat după povestea cu același titlu de Hans Christian Andersen) 
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Rezolvă cerin ţele urm ătoare! 
 

 
1. Cine a cutreierat toată lumea? Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect!  

A. regele 
B. servitorul 
C. prințul 
D. împăratul 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
 
 

 
2. Cu cine a vrut să se însoare prințul? Scrie răspunsul pe rândurile următoare!  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 
 

 
3. Scrie lângă fiecare propoziţie numele personajului potrivit! 

A căutat fata potrivită. prin țul 

A trimis servitorii la poartă.  

A pus un bob de mazăre în pat.  

Nu a dormit toată noaptea.  

A pus multe saltele peste bobul de mazăre.  

 
Nu se completează de către elev. 

COD 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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4. Când a bătut prințesa la poarta palatului? Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului 
corect!  

A. într-o după-amiază 
B. într-o dimineață 
C. într-o zi, la prânz 
D. într-o seară 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 
 
 
 

 
 

5. Cum era vremea când prințesa a ajuns la palat? Încercuieşte litera corespunzătoare 
răspunsului corect!  

A. Ploua liniștit. 
B. Era furtună, ploua și fulgera. 
C. Ningea cu fulgi mari de zăpadă. 
D. Bătea un vânt călduț. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 
 
 

 
 

6. Care este continuarea propoziției? Încercuieşte litera variantei corecte pe baza textului! 
Prințesa a bătut la poarta palatului pentru că ... 

A.  nu a dormit toată noaptea. 
B. a vrut să-l cunoască pe prinț. 
C. a vrut să ceară o umbrelă. 
D. s-a rătăcit, i-a fost foame și era obosită. 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 
 
 
 
 

4. 

5. 

6. 
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7. Câte perne pufoase au fost puse în patul fetei? Încercuieşte litera corespunzătoare 
răspunsului corect!  

A. două  
B. douăzeci 
C. douăsprezece 
D. douăzeci și două 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
 

8. De ce era supărată prințesa dimineața? Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului 
corect!  

A. Pentru că avea hainele ude. 
B. Pentru că s-a trezit devreme. 
C. Pentru că n-a dormit toată noaptea. 
D. Pentru că îi era foame.  

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
9. De ce era bucuros prințul? Scrie răspunsul pe rândurile următoare!  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 

 
10. Numerotează propoziţiile în ordinea întâmplărilor! 

Într-o seară o prințesă a ajuns la palat.  

Regele și regina erau fericiți pentru că fiul lor și-a găsit nevastă.  

Prințul a vrut să se însoare cu o prințesă adevărată.  

Prințesa nu a închis ochii toată noaptea din cauza bobului de mazăre.  

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 
 

7. 

8. 

9. 

10. 
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11. Marchează cu X propoziţia corectă, pe baza poveştii! 

Fata era o prințesă adevărată pentru că era foarte frumoasă.  

Fata era o prințesă adevărată pentru că avea piele gingașă.  

Fata era o prințesă adevărată pentru că a dormit într-un palat.  

Fata era o prințesă adevărată pentru că avea haine frumoase.  

 
Nu se completează de către elev. 

COD 
 
 
 

 
12. Scrie în tabelul de mai jos cuvintele: trist, speriat ă, înțelegător,  care arată însuşirile 
personajelor, pe baza faptelor lor! 

 
Faptel e personajelor  Însuşiri  

Regele a primit-o pe prințesă în palat.  

Prințul s-a întors acasă fără o prințesă adevărată.  

Prințesa s-a rătăcit și nu a găsit drumul spre casă.  

 
Nu se completează de către elev. 

COD 
 
 
 
 

 

 
 

13. Unde se păstrează bobul de mazăre? Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului 
corect!  

A. printre cele mai prețioase bijuterii 
B. în patul prințesei 
C. sub cele douăzeci de saltele 
D. sub cele douăzeci de perne 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 
 
 
 
 

11. 

12. 

13. 
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14. Continuă povestea cu trei enunțuri! 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 
 
 
 

 
15. Marchează cu X propoziţia care se potriveşte poveştii! 

Nimeni nu poate dormi cu un bob de mazăre sub saltea.  

Cine are răbdare poate să obțină ceea ce își dorește.  

Nu ieși din casă când e vreme rea.  

 

Nu se completează de către elev. 
COD 

 

 

 

 

 

 

 

FELICIT ĂRI, AI AJUNS LA SFÂR ŞITUL TESTULUI! 

MUL ŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!   

 
 

  

15. 

14. 


