
 

Citeşte cu atenţie următorul text: 

 

Domnul Wonka, proprietarul fabricii de ciocolată, stătea singur-singurel lângă porțile deschise 

ale fabricii. Și ce mărunțel putea să fie! Avea un joben negru pe cap. Purta un frac făcut dintr-o 

catifea minunată, de culoarea prunei. Pantalonii îi erau verzi, de culoarea sticlei. Mănușile lui erau 

de un gri-perlat. Într-o mână ținea un baston splendid, cu vârful din aur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deodată, domnul Wonka execută un dans țopăit în zăpadă, își desfăcu brațele și le zâmbi celor 

cinci copii înghesuiți lângă porți, după care strigă: 

-  Bun venit, micuții mei prieteni! Bun venit în fabrica mea!  

Avea o voce puternică și melodioasă. 

-  Poftiți, vă rog, unul câte unul. Luați-vă părinții de mână și poftiți înăuntru! Să vă văd 

biletele. Cine e primul? 

-  Eu sunt Augustus! Se prezintă copilul cel dolofan, pășind în față. 

- Augustus, strigă entuziasmat domnul Wonka și-i scutură mâna cu putere de câteva ori! 

Dragul meu flăcău, ce mult mă bucur că te cunosc!   (…) 

În cele din urmă, se auzi și o voce firavă șoptind: 

- Eu sunt Charlie Buket. 

- Charlie! exclamă domnul Wonka.  Măi, măi, măi! Așadar, aici îmi ești! Ești cel care a găsit 

biletul de-abia ieri, nu? Am citit toată povestea în ziarul de dimineață! La fix, dragul meu, la fix! Mă 

bucur așa de tare! Iar acesta este...  A, bunicul tău? Încântat să vă cunosc, domnule! Peste măsură de 

încântat! Sunt fermecat de prezența dumneavoastră, sunt vrăjit și captivat. Excelent! A intrat toată 

lumea înăuntru? Cinci copii? Perfect! Vă rog, urmați-mă! Turul nostru e pe cale să înceapă! Dar stați 

împreună! Vă rog, nu vă plimbați de unii singuri! N-aș vrea să pierd pe cineva în acest stadiu al 

operațiunii! Vai, Doamne, nici nu vreau să mă gândesc! 

     (Charlie și fabrica de ciocolată, după Roald Dahl) 
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Bărbia îi era acoperită de o bărbiță neagră, îngrijit tunsă - un cioc. Iar ochii- ochii lui erau 

însuflețiți de o strălucire miraculoasă. Îți dădeau impresia că lucesc. Și aveai tot timpul senzația că-ți 

face cu ochiul. De fapt, întregul chip al domnului Wonka era luminat de veselie și de zâmbete. Și, oh, 

cât de deștept părea! Cât de iute, de isteț și plin de viață! Făcea tot timpul mișcări bruște din cap, 

înălțându-l să se uite când în direcția asta, când în cealaltă și luând aminte la tot ce-l înconjura cu 

ochii aceia strălucitori, care clipeau tot timpul. Dacă te luai după iuțeala mișcărilor lui, ai fi zis că-i o 

veveriță din acelea bătrâne și înțelepte pe care le întâlnești în parc. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiectul I (30p)   

1. Scrie A în dreptul enunţului pe care-l consideri adevărat şi F în dreptul  celui fals.  

Fabrica de ciocolată era a lui Charlie.           ____________ 

Domnul Wonka avea pantalonii de culoarea sticlei.  ____________ 

Charlie avea un glas puternic.  ____________ 

 

2.  Ce fabrică au vizitat copiii? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Ce sfat primesc copiii de la domnul Wonka privind turul prin fabrică? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Explică folosirea semnului  ,, : ” în enunțul ,, Deodată, domnul Wonka execută un dans 

țopăit în zăpadă, își desfăcu brațele și le zâmbi celor cinci copii înghesuiți lângă porți, 

după care strigă:” 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

5. Numărul greșelilor din fragmentul de mai jos este: 

domnul Wonka s-a bucurat să-i primească la fabrica sa pe ce-i cinci copiii cîștigători. 

Aceștia, însoțiți de părinți sau bunicii, s-au prezentat să vadă cum se anbalează 

bomboanele sau ciocolatele. 

      a.4                b. 5                   c. 6                      d.7 

 

Subiectul II (30p)   

Recitește fragmentul marcat, după care: 

 

1. Identifică, în fragmentul marcat, două substantive comune la genul neutru. 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Alcătuiește câte un enunț în care cuvintele iute și era să aibă alt sens decât cel din text. 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Selectează din fragmentul marcat două perechi formate din adjective și substantivul 

determinat. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Găsește cuvinte cu înteles opus pentru : 

      acoperită  - ________________________ 

luminat -     _______________________ 

înțelepte -   _______________________ 

  

             5.  Găsește verbul potrivit pentru fiecare expresie data: 

 s-a lăsat păgubaș  ________________________ 

 a tras cu urechea  ________________________ 

 a băgat de seamă ________________________ 



 

 

Subiectul III (30p)   

Scrie tu un final extraordinar de 10 – 12 rânduri pentru textul dat!  

 

Te poți ajuta de întrebările: 

 Toți copiii au respectat sfatul domnului Wonka? 

 Ce au descoperit ei în fabrică? 

 Cum s-a încheiat vizita la fabrică? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Subiectul I (30p)   
 

1.  Scrie A în dreptul enunţului pe care-l consideri adevărat şi F în dreptul  celui fals 

(6p – 3 x 2p) 

Fabrica de ciocolată era a lui Charlie.        F     2p 

Domnul Wonka avea pantalonii de culoarea sticlei.  A   2p 

Charlie avea un glas puternic.  F  2p 

 

2.  Ce fabrică au vizitat copiii? (6p) 

   Copiii au vizitat fabrica de ciocolată. 

 

3. Ce sfat primesc copiii de la domnul Wonka privind turul prin fabrică?(6p) 

 

,,Dar stați împreună! Vă rog să nu vă plimbați de unii singuri!” (sau variante similare) 

 Redarea răspunsului în propoziție. 

 

4. Explică folosirea semnului  ,, : ” în enunțul ,, Deodată, domnul Wonka execută un dans țopăit în 

zăpadă, își desfăcu brațele și le zâmbi celor cinci copii înghesuiți lângă porți, după care strigă:” 

(6p) 

                    Semnul de punctuație ( : ) anunță cuvintele unui personaj. 

 

5. Numărul greșelilor din fragmentul de mai jos este: (6p) 

 

domnul Wonka s-a bucurat să-i primească la fabrica sa pe ce-i cinci copiii cîștigători. 

Aceștia, însoțiți de părinți sau bunicii, s-au prezentat să vadă cum se anbalează 

bomboanele sau ciocolatele. 

      a.4                b. 5                   c. 6                      d.7 
 

 

 

Subiectul II (30p) 

Recitește fragmentul marcat, după care: 

 

   

1. Identifică, în fragmentul marcat, două substantive comune la genul neutru. .(6p – 2 x 3p) 

*cioc, ochi, chip, parc, zâmbete;...... (două variante pe care le alege elevul). 

 

2. Alcătuiește câte un enunț în care cuvintele iute și era să aibă alt sens decât cel din text.(6p – 2 x 

3) 
3. Selectează din fragmentul marcat două perechi formate din adjective și substantivul 

determinat.(6p – 2 x 3p) 



bărbiță neagră , strălucire miraculoasă, mișcări bruște, …….. 
 

4. Găsește cuvinte cu înteles opus pentru :(6p- 3 x 2p) 

      acoperită  - descoperită, ... 

luminat – întunecat, ... 

înțelepte –neghioabe,... 

 

 

            5.  Găsește verbul potrivit pentru fiecare expresie data: (6p- 3 x 2p) 

 s-a lăsat păgubaș  ________________________ 

 a tras cu urechea  ________________________   

 a băgat de seamă ________________________ 

 

 

Subiectul III (30p)   
Scrie tu un final extraordinar de 8-10 rânduri pentru textul dat!  

 

Te poți ajuta de întrebările: 

 Toți copiii au respectat sfatul domnului Wonka? 

 Ce au descoperit ei în fabrică? 

 Cum s-a încheiat vizita la fabrică? 

 

 

 vocabular variat – 6 p  

 adecvare conținut – 6 p  

 înlănțuirea logică a ideilor – 5p 

 originalitate – 8p 

 ortografie și punctuație – 5p 

TOTAL -30p 


