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Legendele Olimpului – Prometeu

Limba şi literatura română: Personajul literar
Matematică: Numere naturale ≤ 1 000 000 (citire, scriere, comparare)
Ştiinţe: Ciclul de viaţă la om şi la plante
Istorie: Popoare de ieri şi de azi. Grecii
Geografie: Unităţi de relief. Munţii Carpaţi
Educaţie civică: Raporturile noastre cu ceilalţi oameni. Conducătorul unui grup

Încă de mic, Prometeu se dovedise isteţ, cutezător în 
gânduri. Adesea, îl întreba pe tatăl său:

– Tată, de ce e lumea asta plină de flori şi de atâtea roade, de 
ce-s atâtea animale şi zburătoare? Pentru cine? De ce n-a fost creată 
o fiinţă cu minte ageră, înţeleaptă, ce-ar putea să le stăpânească şi să le 
folosească bine?

Ajuns bărbat în toată firea, Prometeu îşi urma mai departe gândul 
ce-l frământase încă din vremea când era copil. Gândind îndelung, titanul 
a luat în pumnii săi ţărână. A udat-o cu apă proaspătă şi rece, care ţâşnea 
dintr-un izvor. S-a apucat apoi de lucru. A făurit, muncind cu grijă şi cu 
migală, un corp de om, corp de bărbat, ce semăna leit cu zeii. 

Făurit cu măiestrie de către bunul Prometeu, omul a început să umble, 
ca orice fiinţă de pe pământ, să-şi caute hrana, să trăiască.

Prometeu nu s-a mulţumit să făurească o nouă fiinţă, ci a rugat-o pe 
Atena să-i dea o mână de ajutor, să-i dăruiască-nţelepciune omului său făcut din 
lut. Ascultându-i glasul, Palas-Atena s-a-nvoit şi a suflat peste acea fiinţă plămădită 
de Prometeu.

Omul a căpătat şi cuget. Gândul lui a-nceput să zboare.
Zeus era stăpânitorul deplin al lumii şi-şi avea tronul pe muntele Olimp. Nimic nu-i 

stătea în cale. Vrerea lui era lege şi poruncă pentru toţi zeii. El n-ar fi fost împotrivă ca 
Prometeu să făurească vreun animal, vreo pasăre. Dar omul, ce semăna leit cu zeii, nu îi era 
deloc pe plac. „Dacă ar avea şi focul, ar fi în stare să se scoale cu armele să mă lovească şi 
să-mi pierd tronul...” se temea Zeus. Şi-atunci a hotărât ca omul nou creat să-i stea supus, 
îndatorat, şi să-l slăvească-ntotdeauna.

după Alexandru Mitru

Vocabular: Prometeu – unul dintre titani, considerat binefăcătorul oamenilor; în pofida lui 
Zeus, el a furat focul din ceruri şi l-a dăruit oamenilor. 

 Palas-Atena – zeitate din Grecia Antică, identificată în mitologia romană cu zeiţa 
Minerva; s-a născut şi a crescut alături de Zeus, fiind fiica lui preferată. 

 migală – muncă făcută cu multă răbdare.
 a plămădi – a făuri.
 cuget – capacitate de a gândi; gândire.
 tină – pământ; lut.
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a făuri –   cuget –  

ţărână –   isteţ –  

4  Răspunde la următoarele întrebări:

a) De ce a dorit Prometeu să făurească o nouă fiinţă?

b) Cum l-a creat Prometeu pe om?

c) Cine i-a dăruit omului înţelepciune?

d) De ce se temea Zeus?

2  Bifează personajele din text.

□ Zeus □ Prometeu
□ Atena □ tatăl lui Prometeu

3  Scrie trei însuşiri morale ale personajului principal.

1  Găseşte în text cuvinte cu sens asemănător pentru:

Limba şi literatura română

5   Încercuieşte variantele corecte:
Acest text este o legendă, deoarece:

a) explică geneza (apariţia) unei fiinţe;
b) se încheie cu o morală;
c) conţine elemente miraculoase.

6   Formulează, într-un enunţ, ideea principală a fragmentului citit.

7   Imaginează-ţi dialogul dintre Prometeu şi Palas-Atena.
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8  Selectează substantivele proprii din ultimul alineat al textului şi 
alcătuieşte cu fiecare câte o propoziţie.

9  Scrie un enunţ în care substantivul ,,zburătoare’’, 
  din text, să fie adjectiv.

10  Selectează, din textul dat, adjective pentru următoarele substantive:
minte –

apă –

fiinţă –

11  Formulează o propoziţie în care verbul ,,s-a-nvoit” să aibă sens diferit 
de cel din text.

12  Analizează verbul şi substantivele din propoziţia ,,Omul a căpătat şi 
cuget.”, precizând şi funcţia sintactică.

Matematică

U S Z U S Z U Ordinul
9 4 0 5 mii

1 6 9
9 6 4 1 4

9 5 0 2 4 8
8 8 9 6 0

2 1 3 7 5 9 5

1  Scrie ordinul pe care-l reprezintă cifra 9 
  în fiecare din numerele:

5



Mostră gratuită     DocuMent tipăribil
Am terminat clasa a IV-a  autori: simona petre, Mihaela cucu  editura cD press

 Materialul complet poate fi comandat pe site-ul www.cdpress.ro

2  Ordonează descrescător următoarele numere:
4 040; 104 407;  4 004; 10 404; 49 001; 413 568.

2 9 0 9 9  5 0 0 0 0

4 8 5 6 0 1 2 6 8 8 9

2 9 3 5 → sute mii
7 5 0 2 1 9 → sute mii

1 2 3 8 0 → sute mii
4 7 4 8 4 1 → sute mii

5 7 2 3 2 7 5 2 3 8 5 7 2 4 1 4 5 7 2 5 1 4
1 7 9 2 1 7 7 9 2 3 6 9 8 7 0 1 6 9 8 7 0

5 7 1 2 0 5 7 1 2 6 3 0 8 8 0 3 8 0 3 3 0 8

3  Compară perechile de numere:

4  Care sunt numerele impare cuprinse între 61 079 şi 61 084?

5  Ştiind că numerele pot fi scrise folosind litere, cifre arabe sau cifre 
romane, completează tabelul de mai jos, după model:

treizeci şi şase 36 XXXVI
a) 78
b) LIX
c) CII
d) şapte sute doisprezece
e) 600
f) o mie paisprezece
g) MMXI
h) 3 606

6  Scrie vecinii numerelor:

7  Numără:
a) de la 8 896 până la 8 903;

b) din 20 în 20, de la 158 870 la 158 970;

c) din 15 în 15, de la 10 105 la 10 000.

8  Rotunjeşte următoarele numere la ordinul sutelor, apoi la cel al miilor:
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9  Schimbă ordinea cifrelor care compun numărul 841 520, astfel încât 
să obţii:

10  Descoperă regula şi continuă şirul cu încă trei numere:

12  Înlocuieşte literele cu cifre, astfel încât să fie adevărate egalităţile. 
Scrie toate posibilităţile.

a) 2 2 1 9 9 < 2 2 m 9 3
b) 8 9 7 5 4 8 < 8 9 n 5 4 8
c) 1 4 3 6 7 ≥ 1 4 3 x 7
d) y 3 9 5 4 2 < 4 3 9 5 4 2

a) cel mai mare număr
b) cel mai mic număr par
c) cel mai mare număr cu cifra sutelor 5

a) 4 105; 4 108; 4 111
b) 14 375; 14 475; 14 575
c) 22 653; 24 653; 26 653

11  Află cel mai mare număr natural format din 5 cifre diferite a căror 
sumă să fie 13.

Ştiinţe ale naturii

1) cuprinsă între 18 şi 35 de ani:

2) de la naştere până la 10-11 ani:

3) de la 14-15 ani la 18 ani:

4) între 35 şi 65 de ani:

5) peste 65 de ani:

Mitologia greacă spune că omul a fost creat de Prometeu. 
Asemenea oricărui organism, omul parcurge mai multe etape 
de-a lungul vieţii. 

1  Ordonează cronologic etapele din ciclul de 
viaţă al unui organism:

• înmulţirea • naşterea • dezvoltarea
 • moartea • creşterea

2  Identifică şi scrie denumirea fiecărei etape din viaţa omului.
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3  Priveşte imaginile alăturate şi notează etapele din viaţa unei plante.

4  Ciclul de viaţă la plante poate să difere. Află, apoi notează care este 
durata ciclului de viaţă la următoarele plante:

Istorie

a) Poporul grec este cel mai vechi popor european. (…)

b) Cele mai importante oraşe-state erau Atena, Sparta şi Roma. (…)

c) Pentru a-şi menţine independenţa, grecii au purtat războaie cu perşii, dar şi cu 

romanii. (…)

d) O agora era o şcoală. (…)

1.
2.
3.
4.

Zeus, Prometeu, Atena sunt doar câţiva dintre zeii în care credea poporul grec.
Aminteşte-ţi ce ai mai învăţat despre acest popor în lecţiile de istorie.

1  Stabileşte valoarea de adevăr a fiecărui enunţ (scrie A sau F).

2  Scrie trei ocupaţii practicate 
de grecii antici.

 

41 2 3
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3  Încercuieşte varianta corectă.

1) Cât de des aveau loc Jocurile Olimpice?
a) în fiecare an;  b) o dată la patru ani; c) o dată la zece ani.

2) Zeul mărilor, la greci, era considerat:
a) Poseidon; b) Neptun; c) Apollo.

3) Grecia era numită în Antichitate:
a) Macedonia; b) Elada; c) Atena.

4) Steagul de astăzi al Greciei are culorile:
a) alb şi albastru; b) alb şi roşu; c) albastru şi galben.

Geografie

1  Completează afirmaţiile:
a) Cel mai înalt munte cunoscut în Antichitate, unde zeii greci îşi aveau locaşul, se 

numea .................................. .
b) Muntele reprezintă cea mai .................................. formă de relief.
c) În ţara noastră, Munţii Carpaţi se află în .................................. ţării.
d) Unitatea de relief situată între Carpaţii Occidentali şi Câmpia de Vest o reprezintă  

.................................. .
e) Grupele Carpaţilor care se întind de la valea râului Prahova până la văile râurilor Timiş 

şi Cerna formează .................................. .

2  Încercuieşte varianta corectă. Consultă un atlas geografic, dacă e cazul.
1) Cei mai vechi munţi din ţara noastră sunt:
a) Munţii Carpaţi; b) Munţii Dobrogei;
c)  Munţii Apuseni; d) Munţii Făgăraş.

2) În Munţii Hăşmaşul Mare din Carpaţii Orientali se 
află un lac natural numit:

a) Lacul Bâlea; b) Lacul Roşu; 
c) Lacul Sfânta Ana.

3) Ordonate de la vest la est, grupele muntoase 
din Carpaţii Meridionali sunt:

a) Bucegi, Făgăraş, Retezat-Godeanu, Parâng;
b) Făgăraş, Bucegi, Parâng, Retezat-Godeanu;
c) Retezat-Godeanu, Parâng, Făgăraş, Bucegi.

4) În Carpaţii Occidentali se găsesc următoarele grupe 
muntoase:

a) Bucegi, Buzăului, Rodnei;
b) Oaş, Retezat, Călimani;
c) Apuseni, Poiana Ruscă, Banatului.

Vechii greci considerau muntele drept un locaş al zeilor. Tu ce ai învăţat în lecţiile de 
geografie despre această formă de relief?
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3  Răspunde la întrebări.
În ce grupă de munţi se află:
a) Babele şi Sfinxul? (..................................)
b) vârful Omu (2505 m)? (..................................)
c) ruinele cetăţii Sarmizegetusa? (.............................)
d) cele mai înalte vârfuri, Moldoveanu (2544 m) şi  

Negoiu (2535 m)? (..................................)

4  Colorează casetele care conţin bogăţiile naturale ale Carpaţilor Orientali. 

Educaţie civică

1  Răspunde la întrebări.
1. Cine era considerat, în Grecia Antică, stăpânitorul deplin al lumii?

2. Unde se găsea tronul acestuia?

3. Ce calităţi consideri că ar fi trebuit să-l caracterizeze pe Zeus? 
Indică cel puţin trei exemple.

Încă din Antichitate, oamenii aveau conducători care se caracterizau prin 
înţelepciune, spirit de organizare, vitejie ... 

păşuni petrol păduri

cereale ape mineralezăcăminte de metale

5  Grupează obiectivele turistice în coloana potrivită din tabelul de mai jos. 

Peştera Urşilor, Castelul Peleş, Muntele Găina, Castelul Bran, 
Mănăstirea Voroneţ, Parcul Naţional Retezat, Lacul Roşu, Peştera Scărişoara.

Carpaţii Orientali Carpaţii Meridionali Carpaţii Occidentali
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2  Pentru fiecare dintre următoarele afirmaţii, alege 
însuşirile corespun zătoare pe care le avea Zeus.

1. Nimic nu-i stătea în cale.
a) atotputernic;
b) cooperant.

2. Vrerea lui era lege şi poruncă pentru toţi zeii.
a) tolerant;
b) autoritar.

3. A hotărât ca omul să-i stea supus, îndatorat şi să-l slăvească-ntotdeauna.
a) nehotărât;
b) tiranic.

4. „Dacă ar avea şi focul, ar fi în stare să se scoale cu armele să mă lovească şi să-mi 
pierd tronul...”

a) neînfricat;
b) temător.

3  Şcoala ta participă la proiectul ,,Şcoli pentru un viitor verde”. Echipa 
verde a clasei tale şi-a propus să ecologizeze parcul dendrologic 
Oradea (dendrologic = referitor la studiul arborilor), iar tu ai fost ales 
responsabilul echipei. Cum te vei comporta? (Înainte de a răspunde, 
aminteşte-ţi că un conducător de grup trebuie să fie un bun organizator, 
să fie corect, cooperant şi să-l ajute la nevoie pe fiecare membru al 
echipei.)
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