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1. Grupează cuvintele care au înţeles opus:  

acolo, mic, a ieşi, început, aici, jos, coborât, duşman, puţin, greu, mult, prieten, neted, ridicat, sus, mare, 

sfârşit, aspru, uşor, a intra. 

 

2. Alcătuieşte propoziţii simple în care predicatele să se exprime prin următoarele verbe:  

a învăţa, a cerceta, a picta, a repeta, a conteni. 

 

3. Rescrie corect următorul enunţ: 

Mama mia promis că, dacă v-oi învăţa bine, î-mi v-a face o surpriză foarte plăcută. 

 

4. Rescrie textul următor, corectând greşelile existente: 

Dintro privire a înţeles ce s-e întâmpla-se cu foşti voştri colegi. 

 

5. Găseşte adjective formate de la următoarele substantive:  

tristeţe, bucurie, nerăbdare, duioşie, veselie, gingăşie, regret, mirare, teamă, mânie. 

 

6. Construieşte trei propoziţii în care cuvântul par să fie, pe rând, altă parte de vorbire. Precizează 

ce parte de vorbire este în fiecare exemplu. 

 

7. Alcătuieşte câte două exemple cu sensuri diferite ale cuvintelor:  

liliac, car, gol, mare, sol, coc, port, mută, sare, milă. 

 

8. Alcătuieşte exemple cu verbele date, la prezent, persoana I, singular:  

a (se) apropia, a (se) speria, a întârzia, a (se) înfuria, a împrăştia. 

 

9. Notează pluralul următoarelor adjective:  

auriu, portocaliu, argintiu, vişiniu, liliachiu, brumăriu, purpuriu, cărămiziu, hazliu, mijlociu.  

Alcătuieşte câte un enunţ cu fiecare adjectiv trecut la plural (masculin). Transformă apoi enunţurile 

alcătuite, astfel încât adjectivul să se afle înaintea substantivului. 

 

10. Transformă propoziţiile date, astfel încât să aibă în alcătuire doar subiectul şi predicatul (să fie 

propoziţii simple): 

Vrăbiuţele de pe creanga copacului ciripesc vesele.  

În fiecare dimineaţă aud cântecul privighetorii.  

Brusc, pădurea a înverzit.  

Liliacul va înflori în câteva zile datorită căldurii neaşteptate.  

Perele sunt în coşul pentru fructe.  

Copilul va întârzia puţin din cauza aglomeraţiei.  

În această vacanţă, ea se va odihni.  

Călătorii porniră tăcuţi la drum.  

Pe cerul senin au apărut câteva stele strălucitoare. 

Îmi place nespus zmeura dulce, aromată şi gustoasă. 

 


