
Vrăjitorul din Oz 
- exerciții pe text literar - 

 
1. Citiţi textul şi alegeţi varianta corectă: 
 
 Când Dorothea stătea în pragul casei şi se uita în jurul ei, nu vedea altceva decât câmpia cea întinsă şi 
cenuşie. Niciun pom şi nicio casă nu întrerupea întinderea de pământ. Soarele pârjolise pământul arat, 
prefăcându-l într-o masă cenuşie. Nici măcar iarba nu era verde, căci soarele uscase fi rele ei lungi, până când 
căpătaseră aceeaşi culoare cenuşie de pretutindeni. Casa fusese cândva zugrăvită, dar soarele a distrus tencuiala, 
iar ploile o spălaseră, făcând-o să arate acum la fel de posomorâtă şi de cenuşie ca orice lucru de aici. Când mătuşa 
Em a venit să locuiască în locurile acelea, era o femeie tânără şi drăguţă. Soarele şi vântul au schimbat-o însă şi pe 
ea. I-au furat sclipirea ochilor, lăsându-le o culoare cenuşie; i-au furat şi roşeaţa din obraji şi buze, care erau acum 
tot cenuşii. Acum era slabă şi nu zâmbea deloc. Când a venit la ei pentru prima oară Dorothea, care era orfană, 
mătuşa Em a fost aşa de uimită de râsul copilei, încât i-a venit să ţipe şi să şi apese pieptul cu mâna ori de câte ori 
îi ajungea la ureche vocea veselă a Dorotheei. Şi acum încă privea mirată la această copiliţă care mai putea găsi 
ceva de râs. 
 Unchiul Henry nu râdea niciodată. Muncea de dimineaţă până-n noapte, neştiind ce înseamnă bucuria. Şi 
el era tot cenuşiu, de la barba sa lungă până la cizmele butucănoase. Avea o înfăţişare aspră şi gravă şi arareori 
vorbea. Toto era cel care o făcea pe Dorothea să râdă, ajutând-o astfel să nu devină şi ea la fel de cenuşie ca tot 
ce o înconjura. 
 Toto nu era cenuşiu; era un câine mic şi negru, cu păr lung şi mătăsos şi ochi mici şi negri ce străluceau 
veseli de fiecare parte a boticului său caraghios. Toto se juca cât era ziulica de lungă, iar Dorothea se juca cu 
căţeluşul şi-l iubea nespus de mult. 
 Dar astăzi nu se jucau. Unchiul Henry şedea în pragul casei şi privea îngrijorat către cer, care era mai 
cenuşiu ca de obicei. Dorothea stătea în uşă cu Toto în braţe şi privea şi ea spre cer. Mătuşa Em spăla vasele. 
Dinspre Miazănoapte auziră vântul urlând încet. Unchiul Henry şi Dorothea priveau cum fi rele lungi de iarbă se 
aplecau în valuri în faţa furtunii ce se apropia. Deodată, unchiul Henry se ridică: 
– Vine ciclonul, Em! strigă el la nevastă-sa. Mă duc să văd de vite. 
Apoi fugi către şopronul unde ţineau vacile şi caii. Mătuşa Em încetă lucrul şi veni la uşă. O singură privire i-a fost 
de ajuns să-şi dea seama de primejdia care venea. 
 
1. Lângă casa unchiului Henry 
a. era multă verdeaţă. 
b. nu era deloc verdeaţă. 
c. nu exista verdeaţă, cu excepţia unui pom. 
 
2. Mătuşa Em 
a. era foarte slabă când era tânără. 
b. era drăguţă când era tânără. 
c. nu zâmbea deloc când era tânără. 
 
3. Unchiul Henry 
a. vorbea mult. 
b. muncea mult. 
c. era un om rău. 
 
4. Toto era 
a. mic şi gri. 
b. mic şi cu părul lung. 
c. mare şi cu ochii negri. 
 
5. Dorothea, mătuşa şi unchiul ei erau speriaţi 
a. din cauza ciclonului. 
b. din cauza soarelui. 
c. din cauza vântului. 
 
Asemănări  



Şi Dorothea, şi Lizuca au prieten un câine.  (is … is) 
Nici Dorothea, nici Lizuca nu au mamă. (sem ... sem) 
Atât Dorothea, cât şi Lizuca pornesc într-o călătorie. (is ... , is / ez zis ..., az is / amennyire ez ..., annyira az is) 
Nu doar Dorothea, ci şi Lizuca întâlnesc în călătoria lor fiinţe fantastice. (nem csak ... , hanem ...is) 
 
şi diferenţe...: 
 
Am o soră, dar nu am un frate. (de) 
Lizuca nu are pantofi roşii, însă are hăinuţă roşie. (habár / hanem / de / ám / ámde) 
Nu am o soră, ci un frate. (nem ..., hanem) 
Em lucrează, iar Lizuca se plimbă. (de / és – ellentétes értelemben) 
 
2. Alcătuiţi propoziţii despre colegii de clasă, folosind: dar; iar; nu doar ... , ci şi...; nici..., nici; nu numai..., ci şi 
etc. 
 
3. Completează punctele cu trăsăturile tale și ale unui prieten/prietenă:   
 
ASEMĂNĂRI                                      DEOSEBIRI (DIFERENȚE) 
1. …………………………………………...  1. …………………………………………... 
2. …………………………………………...  2. …………………………………………... 
3. …………………………………………...  3. …………………………………………... 
4. …………………………………………...  4. …………………………………………... 
5. …………………………………………...  5. …………………………………………... 
6. …………………………………………...  6. …………………………………………... 
 
4. Corectează greşelile de ortografie din enunţurile: 
 
a. Şi-a cumpărat o pereche de pantaloni negrii şi pantofi albaştrii. 
b. M-am întâlnit cu propri copii. 
c. Proprii arbitrii au fost sancţionaţi. 
d. Geamurile fumuriii nu lăsau lumina să intre. 
e. Cartea mari scritoare avea coperte roşiii. 
 
5. Alege forma corectă a adjectivelor din enunţurile de mai jos:  
 
a. Dau micii/micei mele pisici să mănânce. 
b. A rupt fi la din calendar a ultimei/ultimii zile din luna februarie. 
c. M-am săturat de veşnicele/veşnicile discuţii în contradictoriu cu sora mea. 
d. Cartea marii/marei scriitoare s-a vândut repede. 
 
6. Completează spaţiile libere cu forma corectă a adjectivelor din paranteze: 
 
a. …………….. copii au fost alături de ea (propriu). 
b. A cumpărat nişte rochii …………………. (roşu). 
c. Ochii ei …………………. l-au cucerit (albastru). 
d. Pantalonii lui …………………….. au atras 
atenţia tuturor (portocaliu). 
 
7. Cu ajutorul Manualului auxiliar (lecția Adjectivul) realizează o caracterizare paralelă (párhuzamot vonni, 
összehasonlítani) despre tine și o altă persoană cu utilizarea gradelor de comparație.  
Gradul: pozitiv = szép 
 comparativ de egalitate = ugyanolyan szép 
 comparativ de superioritate = szebb 
 comparativ de inferioritate = kevésbbé szép 
 superlativ relativ = legszebb 
 superlativ absolut = a lehető legszebb / olyan szép, hogy annál szebb már nem létezik 
Ex. Eu citesc bine, dar XY citește mai bine. 



8. Realizează portretul moral şi fizic al unuia dintre protagonişti din textul dat, folosind adjective la diferite 
grade de comparaţie. 
 
9. Completează spaţiile libere cu adjective: 
 
Naufragiatul era trist pentru că era ud ................................ şi nu avea haine, mâncare şi apă. 
Naufragiatului îi era frică să nu se simte ................................, ................................ . 
Pentru a se apăra de animalele sălbatice, naufragiatul s-a urcat într-un copac ................................ . 
Naufragiatul s-a îndepărtat de nava ................................ , pentru a căuta apă. 
După ce a dormit, naufragiatul s-a simțit ................................ . 
 
10. Folosind adjectivele de la exercițiul 9, cu care ai completat propozițiile, alcătuiește alte propoziții. 
 
11. Pune verbele din paranteză la perfectul compus, persoana I, singular: 
Azi dimineaţă (a se enerva) …………………………, pentru că (a se trezi) ………………………… mai devreme ca de obicei. 
Ceasul meu (a suna) ………………………… mai repede cu o oră, dar nu (a observa) ………………………… cât e ora. (a se 
spăla) ………………………… şi (a se îmbrăca) ………………………… în grabă, n- (a mânca) ………………………… nimic pentru 
că (a se grăbi) …………………………. (A ieşi) ………………………… din casă şi (a alerga) ………………………… după tramvai. În 
tramvai (a găsi) uşor un loc liber. (a se aşeza) ………………………… liniştit şi (a se mira) ………………………… că n- (a fi ) 
………………………… deloc aglomeraţie. (A ajunge) ………………………… la serviciu, unde nu (a se întâlni) 
………………………… decât cu portarul, care (a se mira) …………………… că (a veni) ……………………la birou la ora şase. 
Atunci (a se uita) ………………………… la ceas şi (a înţelege) ………………………… ce (a se întâmpla) ………………………… Sigur 
că nu (a se întoarce) ………………………… acasă, dar (a se hotărî) să cumpăr un ceas nou. 
 
12. Selectează din exercițiul 11 substantivele și scrie pentru fiecare câte un adjectiv care se potrivește. 
Ex.: dimineață caldă 
 
13. Scrie la plural următoarele substantive și adjective, apoi schimbă locul adjectivului față de substantiv. 
Ex.: creioanele colorate – coloratele creioane 
 
copac ruginiu - 
urs cafeniu - 
nor fumuriu - 
 
14. Trece la numărul plural grupurile de substantive și adjective: 
 
copil cuminte - 
trandafir roșu - 
vază rotundă - 
 
15. Găsește substantive potrivite pentru adjectivele: 
 
viteaz ......................................................  albă ............................................. 
strălucitoare............................................     frumoasă .................................... 
excelentă ................................................  mare ........................................... 
 
 
Spor la treabă, termen de rezolvare 27. mai. 


