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CLASA a II-a

         Albã ca Zãpada
adaptare dupã fraþii Grimm

A fost odatã o împãrãteasã. Ea a adus pe lume o fetiþã cu pielea albã
ca zãpada, pãrul negru ca abanosul ºi buzele roºii ca sângele. De aceea,
i-a pus numele Albã ca Zãpada.

1. Care este titlul basmului?
A) Albã ca Laptele
B) Albã ca Varul
C) Albã ca Zãpada
D) Albã ca Fãina
E) Albã ca Neaua.

2. Unde doarme pisica?
A) sub pernã
B) lângã scaun
C) sub pervaz
D) lângã sobã
E) pe pernã.

3. Când se petrece acþiunea?
A) vara
B) primãvara
C) în luna august
D) iarna
E) toamna.

4. Cum era pãrul fetiþei?
A) alb ca zãpada
B) galben ca aurul
C) negru ca abanosul
D) castaniu ca toamna
E) roºu ca sângele.
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Dar împãrãteasa a murit, iar împãratul ºi-a luat o altã nevastã. Mama
vitregã era o vrãjitoare rea, care nu o iubea pe Albã ca Zãpada.

5. Cu cine vorbeºte mama vitregã?
A) cu împãratul
B) cu oglinda fermecatã
C) cu Albã ca Zãpada
D) cu corbul
E) cu bijuteriile.

7. Cine este cea mai frumoasã din þarã?
A) Cenuºãreasa
B) mama vitregã
C) Albã ca Zãpada
D) Crãiasa Zãpezii
E) Mica Sirenã.

6. Cum este mama vitregã?
A) blândã
B) bunã
C) iubitoare
D) rea
E) prietenoasã.



1515

Mama vitregã s-a supãrat ºi a vrut sã scape de Albã ca Zãpada. A poruncit
unui vânãtor sã o ducã în pãdure ºi sã o omoare. Milos, acesta a lãsat-o sã
plece.

8. De ce vânãtorul nu a îndeplinit
porunca mamei vitrege?

A) pentru cã era neglijent
B) pentru cã era fricos
C) pentru cã era milos
D) pentru cã era rãu
E) pentru cã era obosit.

9. Câte animale sunt la dreapta
Albei ca Zãpada?

A) 2
B) 3
C) 5
D) 6
E) 9.

10. Ce animal nu vieþuieºte în pãdure?
A) cãprioara
B) crocodilul
C) veveriþa
D) ariciul
E) iepurele.

11. Ce formã au ferestrele cãsuþei?
A) de pãtrat
B) de cerc
C) de triunghi
D) de oval
E) de inimioarã.
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12. Cum sunt obiectele
din cãsuþa piticilor?

A) moi
B) mari
C) verzi
D) mici
E) stricate.

13. Câte picioare au scaunele
în total?
 A) 7
 B) 18
 C) 21
 D) 24
 E) 25.

14. Care model se gãseºte pe covor?
 A) 

 B) 

 C) 

 D) 

 E)
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15. Care dintre pitici poartã un sac în spate?
A) primul, al cincilea ºi ultimul pitic
B) primul, al patrulea ºi al ºaselea pitic
C) al doilea ºi al ºaptelea
D) al doilea, al patrulea ºi al ºaptelea pitic
E) al doilea, ultimul ºi penultimul pitic.

16. De ce au gãzduit-o piticii pe Albã ca Zãpada?
A) pentru cã era vrãjitoare
B) pentru cã era dezordonatã
C) pentru cã era frumoasã ºi mândrã
D) pentru cã era tristã, neajutoratã ºi modestã
E) pentru cã era bunã, harnicã ºi frumoasã.

Întorcându-se acasã, cei ºapte pitici au gãsit-o pe Albã ca Zãpada dormind
într-unul dintre cele ºapte pãtuþuri. Ei au îndrãgit-o pe Albã ca Zãpada pentru
cã era frumoasã, bunã ºi harnicã. Au lãsat-o sã stea la ei. Fata gãtea ºi
fãcea curat în casã.
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17. Cum era mãrul oferit
Albei ca Zãpada?

A) verde
B) necopt
C) magic
D) otrãvit
E) sãnãtos.

19. Ce înþelegi prin „fãrã suflare”?
A) fãrã sã sufli la ore
B) fãrã sã sufli o vorbã
C) fãrã sã sufle vântul
D) fãrã putere
E) fãrã viaþã.

18. De ce Albã ca Zãpada nu a
recunoscut-o pe mama vitregã?

A) pentru cã purta coroanã
B) pentru cã ºi-a schimbat înfãþiºarea
C) pentru cã nu avea ochelari
D) pentru cã întinerise
E) pentru cã era frumoasã.

Mama vitregã a aflat cã Albã ca Zãpada locuieºte în cãsuþa din pãdure.
A luat înfãþiºarea unei bãtrâne ºi i-a adus un mãr otrãvit. Albã ca Zãpada

a muºcat din mãr ºi a cãzut fãrã suflare.
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20. Ce au simþit piticii gãsind-o
pe Albã ca Zãpada fãrã viaþã?

A) plictisealã
B) veselie
C) curiozitate
D) durere
E) obosealã.

21. Cine a trezit-o la viaþã pe
Albã ca Zãpada?

A) împãratul
B) un pitic
C) un prinþ
D) o vrãjitoare
E) vânãtorul.

Când au venit, piticii au gãsit-o pe Albã ca Zãpada încremenitã ºi au
pus-o într-un sicriu de cleºtar.

Un prinþ i-a zãrit pe pitici plângând. S-a apropiat sã vadã ce s-a întâmplat.
Fermecat de frumuseþea fetei, el a ridicat-o în braþe. Atunci bucata de
mãr i-a sãrit din gât ºi Albã ca Zãpada s-a trezit la viaþã.
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22. De ce se bucurã piticii?
A) pentru cã Prâslea a gãsit merele de aur
B) pentru cã Albã ca Zãpada pleacã de la ei
C) pentru cã Albã ca Zãpada a fost salvatã
D) pentru cã Harry Potter a fãcut o vrajã
E) pentru cã iezii au scãpat de lup.

24. Cum este finalul basmului?
A) amuzant
B) plictisitor
C) trist
D) fericit
E) distractiv.

23. Ce înþelegi prin „adânci bãtrâneþi”?
A) fericire
B) tinereþe
C) isteþime
D) înþelepciune
E) vârstã înaintatã.

Prinþul ºi Albã ca Zãpada au rãmas împreunã. Au fãcut nuntã mare ºi
au trãit fericiþi pânã la adânci bãtrâneþi.


