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1. Răspunde la întrebări: 

 a) Care sunt personajele care poartă un dialog în textul de mai sus? 

_______________________________________________________________________________________ 

 b) Ce sfat îi dă Emil mamei sale? 

_______________________________________________________________________________________ 

 c) Cum își face apariția trenul în gară? 

_______________________________________________________________________________________ 

 d) Unde trebuie să se dea jos din tren, băiatul? 

_______________________________________________________________________________________ 

 e) Ce fel de drapel avea conductorul? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Ce simte Emil față de mama lui? Argumentează. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Scrie cui îi aparțin replicile: 

 a) Ne-am înțeles, ai să te dai jos la Berlin.                ___________________________________ 

 b) Și tu mămico, să nu te obosești prea mult!                       _____________________________ 

 c) Poftiți în vagoane!                     ___________________________________ 

 

4. Încercuiește varianta corectă: 

a) Emil spune că va sta la Berlin: ● două săptămâni   ● o săptămână cel mult     ● cel mult nouă zile 

b) Bunica o să-l aștepte: ● lângă chioșcul cu flori ● după chioșcul cu flori ● în fața chioșcului cu flori 

 ”Apoi o luă pe mama sa de braț și începu să se plimbe alături de 

ea pe peronul gării. Emil îi spuse: 

 - Și tu mămico, să nu te obosești prea mult! Și să nu te 

îmbolnăvești! N-o să ai pe nimeni să te îngrijească, dar aș lua imediat 

expresul ca să mă întorc acasă. Oricum știi, nu stau decât o săptămână, 

cel mult. Apoi își strânse cu drag mama în brațe și o sărută pe nas. 

 În sfârșit, cu multe mugete și fluiere, trenul de călători pentru 

Berlin sosi și se opri. Emil își mai sărută o dată mama, apoi se urcă cu 

geamantanul într-un compartiment. Mama îi întinse florile și pachetul 

cu mâncare și îl întrebă dacă are loc. El dădu din cap că da. 

 - Ne-am înțeles, ai să te dai jos la Berlin. 

 El dădu încă o dată din cap. 

 - Și bunica te așteaptă în fața chioșcului de flori. 

 El dădu din cap. Conductorul cu drapelul roșu strigă: 

 - Poftiți în vagoane! Poftiți în vagoane!” 

               (Erich Kastener, Emil și detectivii) 



c) Cu ce spune Emil că s-ar întoarce acasă dacă mama lui s-ar îmbolnăvi: ● cu acceleratul                      

● cu mocănița   ● cu expresul    ● cu trenul de marfă 

 

5. Completează tabelul: 

Cuvinte care conțin mp/mb Cuvinte care conțin grupul ea Cuvinte formate din patru silabe 

   

   

   

 

6. Scrie corect enunțurile de mai jos: 

a) Emil și mama s-a erau în gară, așteptînd trenul să sosiască. 

______________________________________________________________________________________ 

b) Emil sa dus la Berlin cu trenul. 

______________________________________________________________________________________ 

c) Mama s-a âi întinse pacetul cu mîncare și gheamantanul. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

7. Pune semnele de punctuație potrivite:  

  

         Emil spuse 

    Ei bine       mămico       va trebui să ai grijă de tine, acum că eu plec la Berlin. 

               O să am      dragul meu       răspunse mama lui zâmbind 

               Va trebui să nu mai muncești atât de mult        spuse băiatul mângâindu-și mama 

                Ți-am pus în geamantan       pasta de dinți       periuța        câteva mere și o carte 

                Ce carte      întrebă Emil nerăbdător 

                Ei bine, o să vezi       răspunse mama în șoaptă 

     

8. Alcătuiește câte un enunț, folosind cuvintele cu sens opus ale următoarelor cuvinte: obosit, a opri, 

începu; 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

9. Dictare: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 10. Scrie ce sfat i-ai da mamei tale dacă ai pleca la bunici pentru o perioadă. Poți să-i și desenezi ceva. ☺ 

 


