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Introducere 
 

 

Digitaliada este un program de educație digitală ce încurajează folosirea la clasă a metodelor de 

lucru interactive și a conținutului digital educativ, pentru a crește performanțele școlare ale elevilor. 

Programul are două componente: 

la nivel național - platforma www.digitaliada.ro, care conține materiale digitale educative validate 

de experți în educație 

la nivel rural - proiectul Digitaliada în școli gimnaziale de la sate 

Lansată în septembrie 2016, platforma www.digitaliada.ro încurajează crearea și partajarea de 

conținut educațional liber ce poate fi folosit de orice persoană din România. Pe platformă, 

Digitaliada pune la dispoziția publicului larg o serie de materiale digitale educaționale, realizate în 

cadrul proiectului de profesorii și autorii parteneri #Digitaliada și de cadrele didactice sau alte 

persoane interesate de acest domeniu. Aceste resurse pot fi folosite, la alegerea profesorului, în 

procesul de predare la ciclul gimnazial.  

În cadrul acestui Ghid veți regăsi recomandări bazate pe experiența acumulată în cadrul 

programului Digitaliada și a implementării acestuia în 50 de școli din mediul rural în perioada 

2016-2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.digitaliada.ro/
https://www.digitaliada.ro/
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Avantaje ale utilizării aplicațiilor digitale și resurselor 

educaționale digitale în procesul instructiv – educativ 
 

 

 oferă elevilor un instrument modern și atractiv de exersare a noțiunilor teoretice și de 

formare a competențelor specifice; 

 elevii pot colabora, pot învăța împreună sau pot concura unii cu alții; 

 fiecare elev poate lucra în ritm propriu, fiind esențial progresul fiecăruia raportat la 

nivelul inițial; 

 crește interesul elevilor pentru studiul prin integrarea educației digitale în demersul 

didactic; 

 elevii se pot autoevalua, putând vizualiza la final soluția corectă pentru fiecare întrebare 

la care au răspuns eronat; 

 îmbină metodele didactice tradiționale cu cele moderne; 

 stimularea capacității de învățare; 

 creșterea motivației elevilor; 

 instalarea climatului de autodepășire, competitivitate; 

 întreține un nivel ridicat al atenției; 

 stimularea gândirii logice și a imaginației; 

 asigură un feed-back rapid; 

 stabilirea unor măsuri de remediere bazate pe feed-back-ul primit; 

 utilizare aplicațiilor  de către elevi se poate face utilizând diferite dispozitive IT (tabletă, 

telefon mobil, PC). 
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UNITATEA 1 
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Antonime 

 

Antonimele sunt cuvinte cu sensuri opuse.  

Ca formă, antonimele pot fi total diferite (tinerețe ≠ 

bătrânețe) sau mai apropiate (atent ≠ neatent).  

 Antonimele se stabilesc doar în context. 

 

 Exemple: 

 

Am luat un bulgăre de pământ uscat.  

(≠ reavăn, umed) 

 Înainte de inundație, peretele era uscat.  

(≠ ud, igrasios) 

 

 
 

Sinonime 

Sinonimele sunt cuvinte cu formă diferită și cu înțeles 

asemănător sau identic. 

Sinonimele se stabilesc numai în context, existând foarte 

puține situații în care sensurile sunt identice (lexic= 

vocabular).  

Sunt sinonime doar acele cuvinte care, înlocuite, nu 

schimbă sensul enunțului.  

În cazul cuvintelor cu mai multe sensuri, se stabilesc 

sinonime pentru fiecare sens în parte.  
 

Exemple: 

Mihai a fost terminat după efortul de azi. (extenuat, 

istovit) 

Serialul terminat acum mi-a plăcut. (încheiat, finalizat) 

Stocul terminat va fi completat. (epuizat) 
 

 

Sinonime și antonime 
 

Aplicații recomandate:  LearningApps, Wordwall 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, din limba română standard, pentru 

exprimarea corectă a intenţiei comunicative; 

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

      Sinonimele și antonimele trebuie să fie aceeași parte de vorbire (substantive, adjective, verbe, numerale, 

prepoziții). 

      Sinonimia și antonimia se pot stabili între: 

• două cuvinte  (a construi = a clădi ≠ a dărâma); 

• o expresie și un cuvânt (a călca în stăchini = a greși; a împroșca cu noroi ≠ a lăuda) ; 

• două expresii (a da de veste = a da de știre; a face din țânțar armăsar ≠ a trece cu vederea). 
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                       Nivel 1 

1. Sinonimul cuvântului speranță este ... .  

 

2. Sunt antonime cuvintele: 

 

3. Adjectivul bun din propoziția Mircea este bun cu animalele abandonate., poate fi înlocuit cu 

sinonimul ... . 

      

 

 

                      Nivel 2 

 

1.  Intrusul din seria agitație, teamă, reflexie, panică, frică este ... . 

    

2. Sunt sinonime toate cuvintele din seria: 

 

3. Sunt antonime ale verbului a grăbi toate cuvintele din seria : 

 
  

 

 

Nivel 3 

1. Se dau perechile:  

a) într-o ureche = fără ureche; 

b) mațe-fripte = generos; 

c) a se duce pe apa sâmbetei = a se pierde; 

d) a spăla putina = a curăța. 

      Sunt asociate corect cuvintele din perechea ... . 

 

2. Se dau perechile: 

a) în doi timpi și trei mișcări ≠ repede, încet; 

b) tufă de Veneția ≠ învățat, erudit; 

c) a înghiți gălușca ≠ a reacționa, a mânca;  

d) a pune pe cineva la colț ≠ a ierta, a încolți. 

mare ≠ enorm urcare ≠ a coborî a micșora ≠ a mări tristețe ≠ supărare 

prost, nătâng, bleg inteligent, a deștepta, isteț trist, amărăciune, supărat cioban, păstor, oaie 

a potoli, a zori, a 

încetini 

a astâmpăra, a liniști, 

a sări 

a liniști, a încetini, a 

zori 

a potoli, a domoli, a 

tempera 
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Sunt asociate corect cuvintele din perechea ... . 

 

3. Se dau exemplele: 

a) a împroșca cu noroi = a trece pe cineva prin toate apele ≠ a ține pe cineva în brațe; 

b) a face din țânțar armăsar = a spune lucrurile cu moț ≠ a face pe cineva cu ou și cu oțet; 

c) dus cu pluta = plecat la plimbare ≠ zăpăcit; 

d) a da cu bâta în baltă = a face o gafă ≠ a face o prostie.  

      Sunt asociate corect expresiile din grupul ... . 

 

 

 

 

  

 

Aplicația: Wordwall 

Link: https://wordwall.net/ro/resource/20107619 

 

Aplicația: LearningApps 

Link:  https://learningapps.org/view20078963 

 https://learningapps.org/watch?v=psnsqws7n21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/20107619
https://learningapps.org/view20078963
https://learningapps.org/watch?v=psnsqws7n21
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sens propriu, care este sensul obișnuit al unui cuvânt, cunoscut de 

toți vorbitorii, legat de un aspect din realitate; acesta este de două 

feluri: 

 sens propriu de bază, reprezentând ceea ce un cuvânt are 

specific în sine în orice context 

Exemple:  poală – partea de jos a fustei;  

 braț = membru superior 

 sens propriu secundar, rezultat dintr-o asemănare și 

depinzând strict de context  

Exemple: poala pădurii - marginea pădurii; 

braț = ramificație a unei ape curgătoare 

 

 

sens figurat, care este sensul 

neobișnuit al unui cuvânt, folosit cu 

valoare expresivă pentru a forma o 

imagine poetică, pe baza unei 

asemănări subînțelese; apare mai 

frecvent în operele literare decât în 

vorbirea curentă. 

Exemplu: 

 

 

 

 

Sensurile cuvintelor 
 

Aplicație recomandată:  LearningApps 

Recomandare: Lecție de însușire a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, din limba română standard, pentru 

exprimarea corectă a intenţiei comunicative; 

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  

 

  

 

Cuvântul poate avea: 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuvintele din expresiile cu sens unitar nu reprezintă sensuri figurate, pentru că întreaga 

unitate lingvistică are sens. 

                     

Exemplu:  expresia în floarea vârstei înseamnă 

matur și niciunul dintre substantivele din expresie 

nu are sens figurat. 
 

Însă, în enunțul Alina este o floare., cuvântul 

floare are sens figurat, apărut pe baza substituirii 

substantivului fată cu substantivul floare. 

Și-a rupt brațul drept.  

Brațele munților se înălțau către cer. 

 

 

Am plutit ore în șir pe brațul Sulina. 

 

Sensul unui cuvânt se stabilește 

în context. 
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 Nivel 1 
 

1. În enunțul Am plantat semințe de pătrunjel., substantivul sămânță are sens ... . 

 

2. În enunțul Aripa dreaptă a palatului este renovată., cuvântul aripă este folosit cu sens ... . 

 

3. În enunțul Mi-e milă  de Ana, e cât un fir!., cuvântul fir este folosit cu sens ... . 

 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. În enunțul Este bine să asculți cuvântul părinților., cuvântul scris înclinat are sensul ... . 

  

2. Cuvântul sprânceană este folosit cu sens figurat în enunțul: 

Sprâncenele lui sunt 

simetrice. 

Sprâncenele norilor 

par încruntate. 

L-a zărit sosind pe 

sprânceana dealului. 

Mama mă atenționează 

ridicând din sprânceană. 

 

3. Cuvântul cap este folosit cu sens propriu secundar în enunțul: 

Capul acului are urechi 

lungi și înguste. 

Era un cap de 

seamă al neamului. 

Am luat un tratament 

pentru durerea de cap. 

Și-a pus pălăria pe 

cap. 

 

 

 

 

Nivel 3 

1. În enunțurile: Pasărea avea o aripă rănită.  Peștele a atins cu aripa geamul acvariului. care 

sunt sensurile cuvântului aripă? 

 

2. Cuvântul umeri este folosit cu sens figurat în ambele enunțuri din perechile următoare: 

Vântul sufla peste 

umerii țării. 

Îl dor umerii din 

cauza sacilor cărați. 

Matei are umeri 

puternici. 

Fata are umerii obrajilor 

roșii de emoție. 

Umerii stâncilor se 

înălțau spre cer. 

Purta pe umeri o 

pelerină roșie. 

A obținut avansarea, 

urcând pe umerii colegilor. 

Vântul suflă peste umerii 

țării. 
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3. Alegeți seria care conține toate sensurile unui cuvânt (propriu de bază, secundar, figurat): 

Primul dinte de lapte 

i-a căzut azi. 

Pieptănului acestuia îi 

lipsește un dinte. 

Ea nu se va lăsa 

sfâșiată de dinții 

răutății celor din jur. 

 

Îl doare un dinte. 

Fierăstrăul are dinți 

ascuțiți. 

În dinții greblei a 

rămas o frunză 

uscată. 

A desenat un câine cu 

o gură foarte mare. 

A scris o compunere 

despre gura de 

vărsare a Dunării. 

Din neatenție, s-a 

lovit la gură. 

Când deschidea gura, 

se vedeau toți dinții. 

Gura soarelui 

zâmbește pe cer. 

Bunicul nu mai are 

niciun dinte. 

 

 

 

Aplicația: LearningApps 

Link:  https://learningapps.org/view20977727 

 https://learningapps.org/view20985888 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view20977727
https://learningapps.org/view20985888


                                                                                                                                      

- 12 - 
 

 

Cuvântul: sens și formă 
 

Aplicația recomandată: Quizizz 

Recomandare: Lecție de consolidare a  cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, din limba română standard, pentru 

exprimarea corectă a intenţiei comunicative; 

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  

 

  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

Cuvântul reprezintă unitatea de bază a vocabularului. 

    Cuvântul are: 

 un conținut, adică un sens (sau înțeles); 

 o formă, adică un înveliș sonor (sunetele din care este alcătuit).    
      
    Există cuvinte cu același sens, dar cu forme diferite:  

    Exemplu: bucurie = veselie; cupru = aramă 

 

    Există cuvinte cu sens diferit, dar cu aceeași formă:  

    Exemplu: leu- unitate bănească; leu  - mamifer carnivor de talie mare 

 

Sensul unui cuvânt se stabilește în context. 

 Contextul este o îmbinare de cuvinte, un enunț sau un text în care apare un 

cuvânt. 
                                       

  

    Pentru a cunoaște forma corectă a cuvintelor trebuie consultat Dicționarul 

 ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM2), prin  care se  

                         stabilește norma literară. 

Totalitatea cuvintelor care există sau au existat cândva în limbă 

reprezintă vocabularul sau lexicul.  

Prin apariția de cuvinte noi, dispariția de cuvinte vechi sau schimbarea 

sensului unor cuvinte, vocabularul este într-o continuă mișcare. 

Vocabularul limbii române cuprinde aproximativ 120.000 de 

cuvinte. 
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                       Nivel 1 

1. Cuvântul ghiozdan este alcătuit din ... sunete. 

 

2. Forma din dicționar a cuvântului a alungat este ... . 

  

3. Alege cuvântul scris  corect: 

excroc șurupelniță conteiner escroc 

 

 

                   

                                                                                                                                                                                           

  Nivel 2  

 

1. Sunt ordonate alfabetic cuvintele din seria: 

dar, dans, dovadă, 

dulce 

brumă, buruiană, 

carte, coleg 

lucid, foios, nor, 

șarpe 
braț, dar, cadou, carte 

 

2. Numărul de litere este egal cu numărul de sunete în toate cuvintele din seria: 

ceas, cerb, casă, pată geam, cadă, vază, eșec 
șarpe, lucid, carte, 

braț 

păstor, ceartă, 

normal, exact 

 

3. Dintre cuvintele de mai jos (mijloace de transport) sunt vechi toate cuvintele din seria: 

trăsură, automobil, 

avion 

poștalion, diligență, 

caleașcă 

autobuz, diligență, 

tramvai 
metrou, trăsură, tren 

 

 

 

 

Nivel 3 

1. Cuvântul glacial este folosit corect în enunțul: 

În era glacială ghețarii 

ocupau zone foarte întinse. 

Am văzut un 

lac glacial. 

Eroziunea glacială a 

modificat scoarța terestră. 

Mi-a vorbit pe un 

ton glacial. 

 

2. Sunt corecte enunțurile din seria: 

Omenirea a evoluat din 

Antichitate până azi. 

Profesorii au evaluat 

corect elevii. 

Am dat un text la 

biologie. 

Nu am greșit nimic 

la testul de azi. 

Colegul lui este șasiu. 

Mașina are un sașiu 

solid. 

Am citit un text literal. 

Traducerea mea 

literală a păstrat sensul 

textului. 
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3. Au forma corectă toate cuvintele din seria ... . 

a) identitate, zilier, 

egzemă, benoclu 

b) paianjen, binoclu, 

eczemă, zilier 

c) păianjen, binoclu, 

ștampilă, zilier 

d) păianjen, eczemă, 

stampilă, indentitate 

 

 

 

 

  

 

Aplicația: Quizizz                       
 

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/611681bbd5adee001da47798  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/611681bbd5adee001da47798
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Silaba este formată dintr-o vocală sau dintr-un grup de sunete care conține o vocală 

și se pronunță cu un singur efort expirator. O silabă conține o singură vocală. 

 

Despărțirea în silabe 
 

Aplicația recomandată:  LearningApps 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru 

evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în 

comunicare; 

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  
 

  

 

 

Cuvintele pot fi: 

- monosilabice, când au o silabă: dor, neam, cred 

- bisilabice, când au două silabe: noap-te, soa-re, dul-ce 

- trisilabice, când au trei silabe: fru-moa-să, ve-se-lă, că-ciu-lă 

- plurisilabice, când au patru sau mai multe silabe:  pă-lă-ri-e, ve-ri-fi-ca-re, a-se-mă-nă-toa-re; 
 

REGULILE DESPĂRȚIRII ÎN SILABE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

         

3. Trei sau mai multe consoane între două vocale trec: prima la silaba dinainte, celelalte la silaba următoare. 

Exemplu:  as-tru, an-tre-na-ment, ab-stract, con-struc-tor 

În grupurile de consoane lpt, mpt, ncș, nct, ncț, rct, rtf, stm, ndv, despărțirea se face după a doua  consoană din grup: 

      Exemplu:   sculp-tat, somp-tu-oa-să, linc-șii, punc-taj, punc-ți-e, arc-tic, jert-fă, ast-ma-tic, sand-viș 

 

 

1. O consoană între două vocale trece la silaba următoare.   Exemplu:  le-gă-tu-ră; că-țe-luș 

Dacă înaintea unei consoane sau după aceasta se află un diftong sau un triftong, la despărțirea în silabe consoana 

trece în silaba următoare. Exemplu:  oa-re, u-lei, le-oai-că, ve-neau, du-rea; soa-re;  

 
2. Două consoane între două vocale trec: prima la silaba dinainte și a doua la silaba următoare. 

Exemplu:  mun-te, ex-port; ful-ge-rat; un-ghi-e* (* grupurile de litere sunt tratate ca o consoană) 

Dacă în grupul de două consoane a doua este l sau r, iar prima este b, c, d, f, g, h, p, t, v, despărțirea se face înaintea 

grupului de consoane: 

       Exemplu:  ta-blă, o-cru, ca-dru, re-flux, a-gra-fă, Ba-hlui, su-plu, pa-tri-ot, co-vri-gel 

 

 

4. Două vocale alăturate trec: prima la silaba dinainte, a doua la silaba următoare. 

Exemplu:  po-e-zi-e, ca-is 

Dacă o vocală este urmată de diftong sau triftong, despărțirea se face după vocală:  co-ră-bi-oa-ră, le-oai-că 

Când există doi diftongi alăturați, despărțirea se face între cei doi diftongi: oa-ie, stea-ua. 
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Cratima, ca semn ortografic, marchează rostirea împreună a două cuvinte, 

indicând, uneori, elidarea unor sunete: dintr-un, într-o.  

         Apostroful, exclusiv semn ortografic, marchează căderea accidentală a unor sunete de la începutul, 

de la mijlocul sau de la sfârșitul unui cuvânt ('neața, las', domn'e). Se mai folosește pentru indicarea 

anilor din care lipsesc prima sau primele două cifre ('916, '85), în unele împrumuturi neadaptate (five 

o'clock), în numele străine (D'Artagnan). 

 

Liniuța de despărțire în silabe se scrie o singură dată, la sfârșitul rândului. Nu 

trebuie confundată cu cratima. La capăt de rând, nu se despart: abrevierile 

(prescurtările), numele proprii de persoană, prenumele de numele de familie, 

numeralele ordinale, grupurile care includ prescurtări, fragmentele de cuvinte 

care nu sunt silabe, cuvintele scrise cu apostrof.  
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 Nivel 1 

 

1. Toate cuvintele din seria miei, ochi, drum, șleau, poți sunt ... . 

 

2. Toate cuvintele din seria nesemnificativ, zburdălnicie, autodezvoltare, indicare, folositoare  

sunt ... . 

 

3. Cuvintele bisilabice din seria neam, care, porți, deal, casă, cort, dulce,  dinți, mare, oală sunt 

... . 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Din seria ba-ca-la-u-re-at, ba-na-ni-er, bi-blio-te-car, bom-bo-ni-e-ră este incorect despărțit 

în silabe cuvântul ... . 

 

2. Din seria ex-ploa-ta-re, ja-ma-i-can, o-biect, fer-moar este incorect despărțit în silabe 

cuvântul ... .  

 

3. Din seria coa-fu-ră, gua-șă, lin-gvist, ma-ies-tuos este incorect despărțit în silabe cuvântul ...  

 

 

 

Nivel 3 

1. Se dă enunțul: Vara, ziua-i o bucurie pentru toți copiii. În structura „ziua-i” cratima, ca semn 

ortografic, marchează ... . 

 

2. Seria care conține toate modalitățile de scriere la capăt de rând a despărțirii în silabe pentru 

cuvântul antrenament este ... . 

ant-renament, antren- 

-ament, antrena-ment 

an-trenament, antre-

nament, antrena-ment 

a-ntrenament, ant-

renament, antrena-ment 

an-trenament, antre-

nament, antrenam-ent 

 

3. Cuvintele butonieră, casierie, chihlimbar, geometrie sunt corect despărțite în silabe în seria ... 

. 

bu-to-nie-ră, 

ca-sie-ri-e, 

chi-hlim-bar, 

ge-o-me-tri-e 

bu-to-nie-ră, 

ca-si-e-ri-e, 

chih-lim-bar, 

ge-o-me-tri-e 

bu-to-ni-e-ră, 

ca-sie-ri-e, 

chi-hlim-bar, 

geo-me-tri-e 

bu-to-ni-e-ră, 

ca-si-e-ri-e, 

chi-hlim-bar, 

ge-o-me-tri-e 
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Aplicația: LearningApps     

Link:  https://learningapps.org/view21000719 

 https://learningapps.org/view21000618 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view21000719
https://learningapps.org/view21000618
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Grupul alcătuit din două vocale alăturate,     

pronunțate în silabe diferite se numește hiat. 

Exemple: aer, poezie, ecuație 

Hiatul apare în interiorul cuvintelor. Mai rar, poate să 

apară în enunț, între două cuvinte. 

Exemplu: El a arat toată ziua. 

Hiatul nu apare între vocale și diftongi sau triftongi 

(dacă grupul de sunete începe cu semivocală).  

 

Grupul de sunete format dintr-o vocală și o semivocală 

pronunțate în aceeași silabă se numește diftong. 

Exemple: deal, broască, iarbă 

 

Diftongul este: 

 urcător (ascendent), când este alcătuit din 

semivocală + vocală  

exemple: iarnă, fuior, rouă 

 coborâtor (descendent), când este alcătuit din 

vocală + semivocală 

exemple:  flăcău, mâine, tainic 

       Unele pronume personale (el, ele) și unele forme 

ale verbului a fi (este, e, eram), care au litera e la 

inițială, se pronunță cu diftongul ĭe (ĭel, ĭele). 

Grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală și două 

semivocale pronunțate în aceeași silabă se numește 

triftong.                                                                               

Exemple: creioane, lupoaică, pleoapă, auzeau 

Pronumele personale eu și ei se pronunță cu triftong (ĭeu, 

ĭei). 

 

Diftongul, triftongul, hiatul 
 

Aplicații recomandate: LearningApps, Kahoot! 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4: Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru 

evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în 

comunicare; 

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  

 

 

 

Sunetele limbii române sunt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

         

        

vocalele, care sunt sunete ce se rostesc fără sprijin și pot forma singure silabe  (a, e, i, o, u, ă, î) 

 consoanele, care sunt sunete ce nu pot forma singure silabe și se pronunță cu ajutorul unei 

vocale (b, c, d, f, g, h, j, l, m, n, p, r, s, ș, t, ț, v, x, z, č, ğ, k', g') 

 semivocalele, care sunt sunete ce seamănă cu vocalele, dar nu pot forma singure silabe (ĕ, ĭ, ŏ, ŭ).  
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Când grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi se află înaintea unei vocale, nu se formează 

diftongi sau triftongi. De obicei, grupurile de litere înaintea unei vocale transcriu doar o consoană. 

Există însă și excepții:  a-ce-ea, a-so-ci-a, e-le-gi-ac, ge-o-lo-gi-e, ghi-o-cel, ma-chi-a, un-ghi-e. 

   Pentru identificarea diftongilor, a triftongilor și a hiatului este necesară despărțirea în silabe a 

cuvintelor sau a grupurilor de cuvinte. Uneori, în aceeași silabă intră cuvinte diferite, legate prin 

cratimă. Astfel, cuvintele mi-a (oferit) conțin un diftong, iar cuvintele ne-au (plimbat) conțin un 

triftong.  
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 Nivel 1 
 

1. Toate cuvintele din seria oală, deal, ied, floare, nai conțin ... . 

 

2. Toate cuvintele din seria aeroplan, afluent, licean, tiroliană, alee conțin ... . 

 

3. Toate cuvintele din seria ardeai, boieroaică, miei, tigroaică, aripioară conțin ... . 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Din seria aplauze, doamnă, vrăbiile, întrecea, rochie, familie, iepure, nouă,  conțin vocale în 

hiat cuvintele ... . 

 

2. Intrusul din seria duceai, suiai, trânteau, vreau, șleau este ... . 

 

3. Toate cuvintele din seria ziua, viespe, toamnă, știucă, țesea conțin ... . 

 

 

 

Nivel 3 

1. În enunțurile: Lucia, Ioana și Matei i-au pus câinelui apă în bol și mâncarea în farfurie. 

Voiau să-i dea și o aripioară de pui. Există următoarele grupuri de sunete ... . 

 

2. În textul Doreai să-ți închizi pleoapele, însă aripioarele muștelor vuiau întruna. Nu te-au 

lăsat să dormi toată noaptea. Există următoarele grupuri de sunete ... . 

 

3. Numără în enunțul Oaia aia e a ei, dar eu i-o iau, că așa vreau. vocalele, semivocale, 

diftongii și triftongii. Răspunsul corect este ... . 

 

 

Aplicația: LearningApps 

Link: https://learningapps.org/view20997606 

Aplicația: Kahoot! 

Link: https://create.kahoot.it/share/grupuri-de-sunete/f29605e4-5b3a-44f5-8eb5-98be5b2735ff  

https://learningapps.org/view20997606
https://create.kahoot.it/share/grupuri-de-sunete/f29605e4-5b3a-44f5-8eb5-98be5b2735ff
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Omonime 
 

Aplicație recomandată:  LearningApps, Quizizz 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4: Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, din limba română standard, pentru 

exprimarea corectă a intenţiei comunicative; 

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  

 

 

Definiție: Cuvintele care au aceeași formă și sensuri complet diferite se numesc omonime. 

Exemplu: bancă1 = instituție financiară;  bancă2 = scaun lung, cu sau fără spătar. 

         

 

 

     Omonimele pot fi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

lexicale, când sunt aceeași parte de vorbire; acestea se 

clasifică în: 

 totale, când sunt identice la toate formele pe care le au în 

vorbire; 

Exemplu: leu, lei 

Am văzut un leu fioros / niște lei fioroși. 

Mama mi-a dat un leu pentru înghețată/ doi lei pentru 

înghețată. 

 

 parțiale, când nu sunt identice la toate formele pe care 

le au în vorbire. 

Exemplu:  

 colț, colțuri 

În colțurile camerei erau ghivece cu flori. 

 colț, colți 

Colții câinelui sunt ascuțiți. 

 

 

lexico-gramaticale, când sunt părți de vorbire diferite. 

Exemplu:  

car - substantiv: Bunicul avea un car mare. 

car - verb:  Car cu grijă plasa cu sticle. 

Omofonele sunt cuvinte care se pronunță la fel. 

Exemplu: Ea este fericită când ia o notă mare. 

Omografele sunt cuvinte care se scriu la fel. 

Exemplu: Aceste tόrturi au fost delicoase. Vinovații au 

fost supuși unor tortúri groaznice. 

Pentru a fi omonime, cuvintele trebuie să se pronunțe la 

fel, adică să fie omofone.  

Omografele care se deosebesc prin accent nu sunt 

omonime. 
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 Nivel 1 

 

1. În enunțurile Broasca ușii s-a stricat. și Broasca de pe lac s-a ascuns în trestii. există o 

pereche de ... . 

 

2. În enunțul În seara aceea, ele păreau niște iele., cuvintele subliniate sunt: 

 

3. În enunțul El îl ochi drept în ochi., există o pereche de ... . 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Este scris corect enunțul ... . 

Sar crede că mai 

s-are bine. 

S-ar crede că m-ai 

s-are bine. 

Sar crede că m-ai sare 

bine. 

S-ar crede că mai sare 

bine 

 

2. Pluralul potrivit pentru enunțul Coarnele /Cornurile /Cornii au înflorit. este ... .  

 

3. În exemplele: 

Am primit un costum uni pentru înot. 

Va putea uni petrecerea toată familia? 

cuvintele scrise colorat nu sunt omonime deoarece ... . 

 

 

 

Nivel 3 

1. Formele omonimului râs care se potrivesc în enunțurile: 

La grădina zoologică am văzut doi ... și În cameră alăturată se aud ... sunt, în ordine ... . 

 

2. Ghicește omonimul: instrument muzical cu două brațe în formă de coarne și mai multe 

coarde sau moneda mai multor țări. 

 

3. Spațiile libere din enunțul I-a spus ... că nu și-a învățat lecția despre poporul ... trebuie 

completate cu omonimul: 

trac franc slav roman 
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Aplicația: LearningApps  

Link: https://learningapps.org/view20978370  

 

Aplicația: Quizizz   

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/6119fde06d9bc9001fbe3493 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view20978370
https://quizizz.com/admin/quiz/6119fde06d9bc9001fbe3493
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Cuvinte polisemantice 
 
Aplicații recomandate:  LearningApps, Wordwall, Quizizz 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 

 
Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, din limba română standard, pentru 

exprimarea corectă a intenţiei comunicative; 

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După numărul de sensuri, cuvintele pot fi: 

- monosemantice, când au un singur sens 

Exemple: atom, axiomă, radio, ipotenuză, sferă etc. 

 

- polisemnatice, când au două sau mai multe sensuri legate între ele 

Exemple: cap, gură, prag, pânză, suprafață etc. 

 

Cap1 (I, III), capete; (II) capi = I. 1. Extremitatea superioară a corpului omenesc sau cea anterioară a animalelor, 

alcătuită din cutia craniană și legată de trunchi prin gât;  2. Căpătâi, căpătâiul patului; 3. Individ, ins; 4. Minte, 

gândire, judecată, memorie; II. Căpetenie, șef, conducător; III. 1. Vârf (al unui obiect); 2. Partea extremă cu care 

începe sau sfârșește ceva; 3. Parte de dinainte, început, frunte; ... 5. Bucățică ruptă dintr-un obiect 

 
       Sensurile unui cuvânt polisemantic sunt mai mult sau mai puțin apropiate, spre deosebire de 

sensurile omonimelor, care nu au nicio legătură între ele.  

 

Cap2 , capuri = parte de uscat care înaintează în mare, promontoriu 
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 Nivel 1 
 

1. Cuvintele polisemantice  pot avea ... . 

 

2. În enunțurile: 

Bunica are în bucătărie un coș din răchită.  și 

Prin coș, fumul se ridică spre cer. 

substantivul coș intră în categoria ... . 

  

3. În enunțurile: 

Andrei s-a făcut mare. și 

Mâine vom pleca la mare. 

cuvântul mare intră în categoria ... .      

      

 

 

  Nivel 2 

 

1. Se dă seria școală = clădire destinată învățării, instituție de cultură, învățătură, catalog, 

cursuri. Nu reprezintă un sens al termenului școală cuvântul ... . 

învățătură cursuri instituție de cultură catalog 

 

2. Se dă seria limpede = tulbure, curat, senin, transparent, distinct, clar. Nu reprezintă un sens 

al termenului limpede  cuvântul ... .    

tulbure transparent curat senin 

             

3. Se dă seria trece  =  traversează, promovează, vorbește, se scurge, se ofilește. Nu reprezintă 

un sinonim al verbului trece cuvântul ... . 

se ofilește vorbește se scurge travesează 

 

 

  Nivel 3 

1. Se dau enunțurile: Avem o baie spațioasă. Am făcut o baie în mare. Străbunicul meu lucra în 

baie, sfredelea stânca toată ziua. Am plecat cu părinții la băi. 

Enunțul în care sensul cuvântului baie nu  are legătură cu celelalte sensuri este ... . 
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2. Se dau enunțurile: Ana se plimbă prin fața școlii. Dan a venit pe la noi. Bunica traversează 

strada. Dâmbovița își are cursul prin București. 

Verbele din enunțurile date sunt sensuri ale cuvântului polisemantic ... . 

 

3. Se dau enunțurile: Bucuros, cățelul dă din coadă. Maria are o coadă blondă și groasă. Am rupt 

coada mărului. Rochia ei cu coadă m-a impresionat.  

Cuvintele subliniate intră în categoria ... . 

 

 

 

 

 

Aplicația: LearningApps 

Link: https://learningapps.org/view20995153 

Aplicația: Wordwall 

Link: https://wordwall.net/ro/resource/20109223  

 

Aplicația: Quizizz                                                                                                                      

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/5d9b54703e0033001a565ea2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view20995153
https://wordwall.net/ro/resource/20109223
https://quizizz.com/admin/quiz/5d9b54703e0033001a565ea2
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Narațiunea. Acțiunea. Timpul și spațiul 
 

Aplicația recomandată:  LearningApps 

Recomandare: Lecție de consolidare a  cunoștințelor 

 
Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din textele literare și nonliterare, continue, 

discontinue și multimodale 

CS 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe marginea unor texte diverse. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textul narativ 

prezintă o succesiune 

de întâmplări la care 

participă personaje. 

În funcție de timpul și spațiul în 

care se petrece acțiunea sau de 

personajele cu rolul cel mai 

important, textul narativ poate 

fi delimitat în secvențe 

distincte, asemănătoare cu 

scenele dintr-un film. 

Acțiunea dintr-un text narativ constă în 

evenimentele despre care se povestește și 

care se desfășoară într-un anumit timp și 

spațiu. Coordonatele de timp și spațiu pot fi 

numite în text, sau pot fi deduse de către 

cititor (pe baza informațiilor oferite de text 

sau pe baza cunoștințelor proprii despre o 

epocă, un loc etc.). 

 

Indicii de spațiu pot oferi 

informații referitoare la 

continentul, țara, regiunea, 

orașul, satul, strada, casa în 

care se desfășoară acțiunea. 

 

Indicii de timp trimit, de obicei, la acțiunea din 

prim-plan, care reprezintă firul principal al 

narațiunii. Uneori, aceștia se referă și la alte 

momente, petrecute înainte sau după acțiunea din 

prim-plan. Aceștia pot face trimitere la epoca, 

anul, ziua, momentul zilei în care se petrece 

acțiunea ori la durata acțiunii.  
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        „De când se întorsese acasă, la începutul vacanței de vară, unchiul 

Vermon se purta cu Harry de parcă ar fi fost o bombă ce ar fi putut 

exploda în orice clipă. Asta fiindcă Harry Potter nu era un băiat normal. 

De fapt, era anormal de-a binelea. 

          Harry Potter era un vrăjitor! Un vrăjitor care tocmai terminase 

primul an de studii la Școala pentru Vrăjitoare și Vrăjitori, Hogwarts. 

Și dacă familiei Dursley nu-i convenea că Harry venise să-și petreacă 

vacanța la ei, lui Harry cu atât mai abitir nu-i convenea. 

         Așa de dor îi era de Hogwarts, că tot timpul avea impresia că-l 

doare burta. Îi lipseau castelul, cu coridoarele lui secrete și cu stafii, 

lecțiile (poate nu și cele cu Snape, profesorul de filtre și elixire), 

mesajele aduse de bufnițe, banchetele din sala mare de festivități, îi 

era dor să doarmă în patul lui cu baldachin din dormitorul din turn, îi era 

dor de vizitele pe care i le făcea lui Hagrid, paznicul domeniului, în coliba 

lui din apropiere de Pădurea Interzisă, și mai ales, îi era dor de 

Quidditch, sportul cel mai popular din lumea vrăjitorilor (șase porți 

înalte, patru mingi zburătoare și paisprezece jucători călare pe cozi de 

mătură). 

         Din clipa în care Harry ajunsese acasă, unchiul Vermon îi încuiase, într-o debara de sub 

scară, toate manualele de farmece și vrăji, bagheta magică, mantia, cazanul, dar și mătura 

lui, Nimbus Două Mii de ultimă generație. Ce le păsa celor din familia Dursley că, dacă nu 

exersa toată vara, Harry și-ar fi putut pierde locul în echipa lui de Quidditch? Ce îi durea pe 

ei că Harry se întorcea la școală fără nicio temă făcută? Familia Dursley făcea parte dintre 

cei numiți de vrăjitori Mageamii (adică cei care nu aveau niciun strop de sânge magic în vene). 

Din punctul lor de vedere, o rușine mai mare decât să aibă un vrăjitor în familie nu era cu 

putință. Unchiul Vermon o încuiase și pe bufnița lui Harry, pe Hedwiga, în colivia ei, ca nu 

cumva să ducă vreun mesaj cuiva din lumea vrăjitorilor.” 

                                                                   J. K. Rowling, Harry Potter și Camera Secretelor 
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 Nivel 1 

 

1. Anotimpul în care se petrece acțiunea surprinsă în enunțul „De când se întorsese acasă, la 

începutul vacanței de vară, unchiul Vermon se purta cu Harry de parcă ar fi fost o bombă 

ce ar fi putut exploda în orice clipă.” este ... . 

 

2. Cuvântul care fixează locul în care se desfășoară acțiunea surprinsă în secvența „De când se 

întorsese acasă, la începutul vacanței de vară, unchiul Vermon se purta cu Harry de parcă 

ar fi fost o bombă ce ar fi putut exploda în orice clipă.” este … . 

 

3. Conform textului, Harry Potter a terminat un an de studii la ... . 

  

 

 

                      Nivel 2 
 

1. Conform textului, bufnița lui Harry putea duce mesaje persoanelor din ... . 

 

2. Cuvântul care se referă la spațiul în care se petrec întâmplările pe care și le amintește Harry 

este ... .  

                   

3. Pentru jocul Quidditch, băieții călăreau ... . 

 

 

 

Nivel 3 

1. Acțiunea din prim-plan și cea din rememorările lui Harry se petrec ... . 

 

2. Harry ar fi vrut să exerseze Quidditch pentru că ... . 

 

3. Pentru unchiul Vernon, cea mai mare rușine era ... . 

 

 

 

 

 

Aplicația: LearningApps  

 

Link:  https://learningapps.org/view21155222 

 https://learningapps.org/view21155112 

https://learningapps.org/view21155222
https://learningapps.org/view21155112
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Lumea reală 

 

 

 

AUTOR                                                                             CITITOR 

Lumea inventată (ficțiunea) 

TEXTUL NARATIV       NARATOR                     PERSONAJE 

Narațiunea la persoana I. Autor. Narator. Personaj 
 

Aplicație recomandată:  LearningApps 

Recomandare: Lecție de consolidare a  cunoștințelor 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din textele literare și nonliterare, continue, discontinue 

și multimodale 

CS 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe marginea unor texte diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

        Naratorul și personajele sunt 

instanțele narative prin intermediul 

cărora cititorul află ce și cum se 

întâmplă într-o narațiune. 

Naratorul relatează o întâmplare folosind 

persoana a III-a sau persoana I. Când 

este folosită persoana I, naratorul este în 

același timp și personaj. Acesta relatează 

evenimentele din perspectiva sa. 

Personajele îndeplinesc acțiunile, având 

contribuții diferite la evenimentele 

relatate. Într-un text narativ literar, 

personajele pot să fie ființe umane, dar și 

ființe necuvântătoare sau obiecte.  

Personajele și naratorul trăiesc doar în 

paginile cărții, în lumea inventată de autor, 

adică în ficțiune. 

Autorul este o persoană cu o 

identitate concretă, care 

construiește o lume imaginară, 

ficțională. 

Autorul și naratorul nu pot fi 

confundați, pentru că ei aparțin 

unor planuri diferite: autorul face 

parte din lumea reală, în vreme 

ce naratorul aparține ficțiunii, 

lumii inventate de autor. 
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       „Mâine se deschid școlile. Nu cred să fi așteptat cineva ziua asta ca mine. Noaptea, care 

trebuie să-i facă loc pe pământ, rămâne albă. Nu pot să închid ochii. Un frământ, o nerăbdare 

ciudată îmi fură somnul. Când zorile surâd la ferestre, sar din așternut și primul meu gând e 

să aflu cât e ceasul. Pendula, draga mea prietenă, mi l-a ghicit. Bate patru lovituri sonore, 

prelungi, care răsună prin toată ființa mea. Peste o oră plec cu tata la Craiova. [...] 

     Sunt vesel. Pentru mine începe o viață nouă, necunoscută. Cu școala mea e o poveste 

întreagă. Primele două clase gimnaziale le-am trecut, în particular, la Londra. A treia am dat-

o la Geneva, unde ne-am mutat după aceea. A patra am isprăvit-o – tot ca pregătit în particular 

– la București, iar a cincea și a șasea, la Paris. În timpul învățăturii, m-a ajutat mama, iar la 

matematică, fiindcă nu se pricepea, mi-a luat preparatori când englezi, când francezi, după 

cum găsea. Pe la începutul verii, ne-am întors în țară, instalându-ne la Dimești; după cât am 

înțeles, pentru mai multă vreme. [...] Câteodată mă apucă o neliniște ciudată. Cum o fi să 

urmezi la școală? Îmi închipui că trebuie să fie tare plăcut. În primul rând, te bucuri de 

libertate, în al doilea rând, îți faci prieteni câți vrei și, mai ales, te plimbi nesupravegheat pe 

unde ai poftă. E puțin lucru?” 

                                                            Mihail Drumeș, Elevul Dima dintr-a șaptea 
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 Nivel 1 

 

1. În fragmentul dat, întâmplările sunt relatate la persoana ... . 

  

2. Când în relatare este folosită persoana I, naratorul este și ... . 

 

3. Conform textului, naratorul era nerăbdător să înceapă ... . 

  

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Conform textului, personajul intră în clasa ... . 

  

2. Personajul mărturisește că a promovat primele clase în particular, în diferite orașe. Unde a 

promovat clasa I?  

 

3. În fragmentul dat, din categoria personajelor secundare fac parte ... . 
 
 

 

Nivel 3 

1. Cititorul află ce și cum se întâmplă într-o narațiune prin intermediul ... . 

2. Autorul și cititorul aparțin ... . 

3. Autorul și naratorul nu se pot confunda deoarece ... . 

 

 

Aplicația: LearningApps  

Link:  https://learningapps.org/view21164783                                                         

 https://learningapps.org/view21164949  

 

 

https://learningapps.org/view21164783
https://learningapps.org/view21164949
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UNITATEA 2 
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Timpul și spațiul 
 

Aplicații recomandate:  LearningApps 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 
Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din textele literare și nonliterare, continue, discontinue 

și multimodale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    De asemenea,  spațiul în care se petrece acțiunea poate fi diferit de spațiul în care sunt relatate 

evenimentele.  

 

 

      Text-suport Oracolul de Mircea Cărtărescu 

      https://www.slideshare.net/carminavolanin/oracolul  

 

 

 

Textul narativ poate prezenta întâmplări 

situate în trecut, în prezent sau în viitor față de 

momentul povestirii. 

Timpul desfășurării întâmplărilor este cel în 

care se petrece acțiunea. El nu coincide 

întotdeauna cu timpul povestirii întâmplărilor. În 

funcție de situarea întâmplărilor față de timpul 

în care sunt relatate, timpul desfășurării acestora 

este marcat prin utilizarea verbelor la trecut, 

prezent sau viitor. 

Timpul povestirii întâmplărilor este cel care 

surprinde momentul în care naratorul relatează 

întâmplările. Timpul povestirii este marcat prin 

utilizarea verbelor la prezent. În relatarea 

întâmplărilor, unele episoade pot fi sărite sau 

pot fi comprimate, prin rezumare. 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/oracolul
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                       Nivel 1 

1. La începutul textului apare un indiciu din viața naratorului care te ajută să stabilești când s-au 

petrecut întâmplările. Acest indiciu este ... . 

 

2. Cuvintele care aparțin câmpului lexical al anotimpului în care se petrec întâmplările sunt … . 

       

3. Câți ani au trecut din momentul în care s-au petrecut întâmplările până când naratorul le 

povestește?  

  

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Dintre reperele temporale „a doua zi”, „azi”, „sfârșitul trimestrului”, „într-o zi”, „peste 

câteva zile”, „ultima oră din ziua aceea”, „seara târziu”, nu aparține timpului desfășurării 

întâmplărilor ... . 

  

2. Cuvântul-cheie care corespunde primei secvențe din text este ... . 

 

3. Un indice spațial din text care este asociat perioadei din viața naratorului în care acesta 

narează întâmplările este ... . 

    

 

 

 

Nivel 3 

1. Întâmplările din text sunt narate de ... . 

 

2. Ideea principală care poate fi asociată celei de-a doua secvențe din text este ... . 

 

3. Reperul temporal și cuvântul-cheie care definesc ultimul fragment al textului sunt ... . 

 

 

 

 

Aplicația: LearningApps         

Link: https://learningapps.org/view21206089  

https://learningapps.org/view21206089
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Etapele acțiunii 
 

Aplicația recomandată: LearningApps  

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din textele literare și nonliterare, continue, discontinue 

și multimodale 

CS 2.2. Rezumarea unor texte cu grade diverse de dificultate. 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
       
 
 
 
Uneori, finalul textului poate surprinde momente ulterioare încheierii acțiunii. Acestă parte se 

numește epilog. 

Momentele subiectului nu sunt întotdeauna foarte clar delimitate. În unele texte, ele își schimbă 

ordinea sau se pot suprapune. Alteori, unele momente ale subiectului lipsesc.  

 

 

 

Într-o narațiune, cele trei părți ale acesteia (situația 

inițială, succesiunea de întâmplări și situația finală) 

pot fi delimitate în cinci momente ale subiectului.           

Expozițiunea corespunde situației inițiale și surprinde 

o stare de echilibru, de dinaintea declanșării acțiunii, 

în care sunt prezentate locul, timpul și personajele. 

Verbele folosite sunt la modul indicativ, timpul 

imperfect sau timpul prezent. 

Intriga (elementul declanșator) este întâmplarea 

care provoacă succesiunea de evenimente. Intriga 

modifică situația inițială și amenință echilibrul 

acesteia. De obicei, verbele folosite sunt la indicativ, 

timpul perfect compus sau prezent. În operele 

literare mai vechi apare și perfectul simplu. 
 

Desfășurarea acțiunii  (dinamica acțiunii) 

este cel mai amplu moment și surprinde 

succesiunea întâmplărilor după modificarea 

situației inițiale.  Timpurile verbale utilizate 

sunt perfect compus sau prezentul modului 

indicativ.  Pentru evenimentele secundare, 

mai puțin importante, se poate utiliza și 

timpul mai-mult-ca-perfect. 

Punctul culminant este momentul cel mai tensionat și se 

raportează simetric la intrigă, punând capăt acțiunilor 

provocate de aceasta. Nu este întotdeauna un episod izolat, 

poate fi alcătuit din mai multe secvențe. 

Deznodământul (situația finală) surprinde încheierea acțiunii. 

El poate face legătura cu situația inițială și stabilește o nouă 

stare de echilibru. În deznodământ, verbele utilizate sunt la 

timpul perfect compus sau la prezent. 

Succesiunea de întâmplări prezentate într-o 

anumită ordine, prin care se dezvăluie 

caracterul personajelor se numește subiect al 

operei literare. 

 

Text-suport: „Oracolul” de Mircea Cărtărescu 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/oracolul 
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 Nivel 1 
 

1. O narațiune poate fi delimitată în ... momente ale subiectului. 

  

2. Întâmplarea care provoacă succesiunea de evenimente reprezintă, ca moment al subiectului ... 

   

3. Ce timp verbal este utilizat la începutul textului?   

  

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Secvența „Ne înșiram în fața ușii cabinetului medical, cu mâneca suflecată.”  reprezintă în 

narațiune ... .  

 

2. Evenimentul care declanșează succesiunea de întâmplări este ... . 

  

3. În secvența a patra apare un nou personaj. Acesta este ... . 
  

    
 

 

Nivel 3 

1. Dintre enunțurile de mai jos, ideea principală care corespunde desfășurării acțiunii este ...  

Elevilor li se aplică 

testul IDR pentru 

tuberculoză. 

Băiatului i se întinde 

o pată roșie în jurul 

înțepăturii. 

Petruța le face unor 

colegi oracolul. 

 

Familia băiatului se 

bucură că nu are 

tuberculoză. 

 
2. Evenimentul care are loc în momentul în care tensiunea devine maximă este ... . 

 
3. Dintre exemplele de mai jos, secvența corespunzătoare deznodământului este ... . 

 

  

„Când am văzut iar 

pata crescând, m-am 

rușinat foarte tare.” 

„Azi e vânzătoare la 

raionul de ceasuri al 

magazinului Cocor.” 

„Și nu știu cum, nu 

puteam să mă mișc, 

să mi-l trag 

înapoi!” 

„Doar înțepătura ca 

un punctuleț negru, 

mi-a mai rămas.” 
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Aplicația: LearningApps               

Link : https://learningapps.org/view21217695  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view21217695
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Personajele 
 

Aplicații recomandate: Quizizz 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe marginea unor texte diverse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Text-suport: „Oracolul”  de Mircea Cărtărescu 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/oracolul          

 

 

 

 

 

 

 Personajul este ființa imaginară care participă la acțiunea dintr-un text 

narativ. În funcție de rolul pe care îl ocupă în acțiune, un personaj poate fi 

principal, secundar sau episodic. 

Personajele dintr-un text narativ pot fi: 

- individuale (un singur individ); 

- colective ( grup de personaje care se comportă unitar, fără să se distingă 

personaje individuale). 

 Trăsăturile personajelor pot fi numite în text (de către narator sau personaje) 

sau pot fi deduse din faptele lor, din felul în care vorbesc, se îmbracă etc. 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/oracolul
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 Nivel 1 

 

1. Personajul principal al textului este ... . 

 

2. Colegul de bancă al personajului-narator este ... . 

   

3. Grupul de copii are rol de ... .  

 

  

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Secvența „Bă tebecistule, nu mai stau cu tine în bancă!” sugerează că Puică este un copil ... 

 

2. Personajul-narator mărturisește că îi place de ... . 

  

3. Trăsăturile Petruței care se desprind din secvența „Cu toate astea, își făcea mereu temele, chiar 

desena bujori și fluturași la colțurile paginilor.”, sunt ... 

  

 

 

 

Nivel 3 

1. Două comportamente pe care colegii le au față de personajul-narator sunt ... . 

2. Colegii îl poreclesc pe băiat Tebecistu'. Aceștia continuă să îi spună astfel ani de zile, deși nu 

mai are simptome de boală, pentru că ... . 

 

3. După ce îi apare pata pe mână, personajul-narator afirmă că „tremura din toate încheieturile” 

deoarece ... . 

 
 

 

Aplicația: Quizizz 

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/613f8d6a051a3a001da47992 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/613f8d6a051a3a001da47992
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Verbul 
 

Aplicații recomandate: LearningApps 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 
Competențe generale și specifice: 

CG 4: Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative; 

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  

 

Definiție: Verbul este partea de vorbire flexibilă care arată acţiunea, starea sau existenţa. 

  

       Verbele sunt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forma pe care o ia verbul pentru a arăta felul în care vorbitorul consideră acţiunea se 

numește mod. Verbele care au categoria gramaticală a modului își modifică forma după persoană 

și număr și în propoziție au funcția sintactică de predicat verbal.  

 

 

 

 

 

 Există și forme verbale nepersonale, care nu indică atitudinea vorbitorului în legătură cu 

acțiunea. Aceste forme nu se modifică în raport cu persoana și nu pot fi predicate în propoziție. 

Formele verbale nepersonale învățate sunt: 

 

 

 

Infinitivul, forma din dicționar a verbului, 

care poate să apară precedat sau nu de 

prepoziția a (a învăța, a spune); 

 

Participiul, care arată o acțiune suferită de o ființă sau de 

un lucru (învățat, spus). Când are valoare verbală, ajută la 

formarea unor moduri și timpuri (am învățat, voi fi spus). 

Când este folosit singur, devine adjectiv (lecție învățată, 

roman citit). 

a avea (ajută la formarea 

timpului perfect compus, modul 

indicativ). 

Exemplu: Am adunat flori. 

a vrea (ajută la formarea timpului 

viitor standard, modul indicativ). 

Exemplu: Voi pleca în vacanță. 

a fi (ajută la formarea timpului 

viitor anterior, modul indicativ). 

Exemplu: Voi fi găsit adresa, 

când vei ajunge la mine. 

predicative, când alcătuiesc 

singure  predicat; 

nepredicative, când nu alcătuiesc singure predicat. 

Verbele auxiliare sunt verbele nepredicative care 

ajută la formarea unor moduri și timpuri. 

Modul indicativ arată o acţiune sigură și 

reală.  Are toate timpurile: prezent, 

imperfect, perfect compus, perfect simplu, 

mai-mult-ca-perfect și viitor. 

Modul imperativ arată o acțiune posibilă, 

realizabilă, exprimând un ordin, un îndemn, un sfat, 

o rugăminte. Are forme doar pentru persoana a II-a, 

singular și plural. Nu are forme specifice de timp. 
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 Nivel 1 

 

1. Verbele care pot alcătui singure un predicat se numesc ... . 

  

2. Verbele care ajută la formarea unor moduri și timpuri se numesc ... .     

 

3. În enunțul „Îi voi cere tatei o explicație după ce mă voi întâlni cu tine.”, apare verbul auxiliar 

... . 

        

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Enunțul în care apare o formă nepersonală de infinitiv este ... .  

Vreau să înțelegi 

totul. 

Știu să vorbesc 

corect. 

I-am ascultat cu 

atenție. 

Pot înțelege ușor 

spusele tale. 

 

2. Verbul cu formă incorectă din seria țin, văz, aprind, creez, apropii, cad este ... .  

  

3. Este incorect alcătuit enunțul ... . 

Nu zice prostii! Nu face desenul! Nu adu albumul! Nu opri televizorul! 

 

 

 

 

Nivel 3 

1. În enunțul „În pădure, copilul a găsit un fir de trifoi cu patru foi ce crescuse sub o tufă de 

măceș care l-a apărat.”, există trei verbe la perfect compus? 

 

2. În enunțul „Deși noaptea stăpânea toată localitatea, văzu că vecina lui ieși în curte și privi 

atent în jur.”,  există ... . 

   

3. Enunțul în care apare o formă de viitor pentru limba vorbită este ... . 

Vom avea numai 

noroc. 

O să culegi ierburi 

pentru fiertură. 

Vor aduna iarba din 

curtea din spate. 

Vor fi plecat deja 

când vei veni. 
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Aplicația: LearningApps                                      

Link:  Modul indicativ: https://learningapps.org/view21166907 

 Modul imperativ: https://learningapps.org/view21167036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view21166907
https://learningapps.org/view21167036
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Modul conjunctiv 
 

Aplicația recomandată: LearningApps  

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative; 

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul conjunctiv are două timpuri: 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Forma negativă se construiește cu ajutorul cuvântului nu: să nu alerg, să nu fi alergat; să nu 

citesc, să nu fi citit. 

 

 

            

 

 Cuvintele cam, tot, mai se pot intercala la conjunctiv prezent între să și verb, iar la conjunctiv perfect 

între cuvântul să și verbul auxiliar a fi. 

Exemple: Să mai treceți pe la noi. Să tot fi alergat prin parc pe vreme frumoasă! 

 Verbele la conjunctiv pot apărea în propoziții independente cu valoare de imperativ sau de îndoială. 

Exemple: Să pleci! sau Să ieșim la plimbare? 

 Modul conjunctiv arată o acțiune posibilă, realizabilă. 

Marca gramaticală a acestui mod este cuvântul SĂ. 

 La începutul enunțurilor orale, conjunctivul la persoana 

a III-a poate să apară fără cuvântul să:    

 Exemplu: Facă ce-o vrea! 

 Verbele predicative la modul conjunctiv au funcția 

sintactică de predicat verbal. 

prezent: arată o acțiune ce se poate 

desfășura în momentul vorbirii sau după 

momentul vorbirii (să alerg, să citim). 

perfect: arată o acțiune ce se poate 

desfășura înainte de momentul vorbirii (să 

fi alegat, să fi citit). 

 

Timpul prezent este alcătuit din cuvântul 

să + formele de indicativ, prezent ale 

verbului de conjugat (cu excepția 

persoanei a III-a). 

Timpul perfect este alcătuit din cuvântul 

să + verbul auxiliar a fi + participiul 

verbului de conjugat. Are aceeași formă 

la toate persoanele, la ambele numere. 
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 Nivel 1 

 

1. Verbele la modul conjunctiv exprimă ... . 

  

2. Verbul marcat din enunțul „Trebuia să te aștepte la gară.”, este la ... .   

 

3. Intrusul din seria să aducă, să fi ales, să alerge, să îndrăgească, este ...  . 

 

  

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Enunțul în care verbul la modul conjunctiv are valoare de imperativ este: 

Să pleci imediat! Vino mai repede! Du gunoiul! Ajută-ți colegii! 

 

2. Verbul cu formă incorectă din seria să revii, să descrii, să apropii, să ții, să ajuți, să descuii 

este....   

   

3. Este incorect alcătuit enunțul: 

Nu credeam să plece 

așa de repede! 
Nu credeam să aivă 

atâtea de spus! 
Fie ca sărbătoarea Crăciunului 

să vă aducă bucurii! 
Bine, fie cum vrei tu! 

 

 

 

 

Nivel 3 

1. În enunțul „Speram să-l fi întâlnit pe vărul meu la Poiana Brașov, dar el n-a putut să vină.” 

există ... . 

 

2. În enunțul „Este posibil să nu-l fi întâlnit pe Mihai, fiindcă el dorea să plece mai devreme și 

să treacă pe la supermarket, de unde o să ia portocale.”, există ... . 

 

3. Enunțul în care apare o formă de conjunctiv pentru limba vorbită este ... . 

Fie ce-o fi! Fii atent! Fă o prăjitură! Vino la noi! 
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Aplicația: LearningApps          

Modul conjunctiv 1 - Link: https://learningapps.org/view21167644 

Modul conjunctiv 2 – Link: https://learningapps.org/view21167566 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view21167644
https://learningapps.org/view21167566
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Modul condițional-optativ 
 

Aplicația recomandată: LearningApps   

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 

 
Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative; 

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  

 

 

 

 

Modul condițional-optativ are două timpuri: 

- prezent, care arată o acțiune ce se poate desfășura în momentul vorbirii sau 

după momentul vorbirii;   

- perfect, care arată o acțiune ce se poate desfășura înainte de momentul 

vorbirii. 

 

 

 

 

 

 
         

 Forma negativă se construiește cu ajutorul cuvântului nu: nu aș citi, nu aș fi citit.  

 

            

 

 

 

 

 

Modul condițional-optativ exprimă acțiuni posibile a căror realizare depinde 

de o condiție sau arată acțiuni dorite. 

Timpul prezent este alcătuit din verbul auxiliar 

a avea + infinitivul verbului de conjugat. 

Exemple: aș citi, ai citi, ar citi,    

      am citi, ați citi, ar citi 

Timpul perfect este alcătuit din verbul 

auxiliar a avea + verbul auxiliar a fi  + 

participiul verbului de conjugat. 

Exemple: aș fi citit, ai fi citit, ar fi citit,      

      am fi citit, ați fi citit, ar fi citit 

 Cuvintele cam, tot, mai se pot intercala la condițional-optativ prezent între auxiliar și 

infinitivul verbului de conjugat, iar la condițional-optativ perfect între cele două auxiliare.  

Exemple: aș mai desena (prezent) aș mai fi desenat (perfect) 

        În limba vorbită, la timpul prezent există și forme inverse,  în construcții afective din 

limbajul familiar. Când între infinitiv și auxiliar nu este un pronume personal, infinitivului i se 

adaugă grupul de sunete –re.  

Exemple: Dar-ar norocul peste el! Închinare-aș în cinstea ta! 
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              Nivel 1 

1. Verbele care exprimă acțiuni posibile, a căror realizare depinde de o condiție sau acțiuni dorite 

sunt la modul ... . 

  

2. Verbele din exemplul „Aș mânca o înghețată dacă aș avea bani.”, sunt la ... .   

 

3. În enunțul „Dacă ar fi dorit, ar fi plecat și n-ar mai fi stat întreaga seară în frig.”, verbele 

sunt la ... .  

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Enunțul în care apar doar verbe la modul condițional-optativ este: 

Dacă aș avea o 

baghetă magică, aș 

vrea să-mi facă 

temele. 

Mihai te-ar ajuta, 

dacă l-ai lăsa să vină 

la tine. 

Dacă aș avea talent, 

mi-ar plăcea să 

pictez. 

Dacă aș fi avut lapte, 

aș fi făcut clătite. 

 

2. Intrusul din seria aș cânta, ai vrea, ar face, am mers, ați alege, ar citi este ... .    

 

3. Intrusul din seria aș fi cântat, ai fi ales, voi fi depășit, am fi mers, ați fi alergat, ar fi plâns, 

este ... . 

 

 

Nivel 3  

1. În enunțul „Mama ar vrea să zugrăvească apartamentul, dacă ar avea bani.”,  există ... . 

 

2. În enunțul „Matei ar fi putut să ne sune ca să ne anunțe despre apariția cărții.”, există ... . 

  

3. În enunțul „Bunica pretinde că ar învăța să schieze, dacă ar avea cu zece ani mai puțin.”, 

verbele sunt, în ordine, la modurile ... .  

  

 

Aplicația: LearningApps     

Link:  https://learningapps.org/view21167755 

 https://learningapps.org/view21167966 

https://learningapps.org/view21167755
https://learningapps.org/view21167966
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Verbul a fi: este verb predicativ 

când poate fi înlocuit cu verbele a 

se afla, a exista, a se găsi, a merge, 

a costa, a se petrece. 

Copiii sunt în curte.Nu este niciun 

loc liber în autobuz. Nu este nimic 

în cutia aceea. Mihai a fost la Sibiu 

cu mașina. Caietul este 5 lei. 

Întâlnirea a fost ieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poate  

 

Posibilități combinatorii ale verbului. Predicatul 

nominal 
 

Aplicația recomandată: Quizizz 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative; 

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbul copulativ: 

 

 

 

 

Numele predicativ se poate exprima prin: 

 adjectiv: Fetele acelea sunt vesele.             * substantiv: Diana este studentă. 

 

Numele predicativ precizează caracteristica subiectului. Numele predicativ poate fi: 

 simplu, când este exprimat printr-un singur termen: Ștefan este tânăr . 

 multiplu, când este exprimat prin doi sau mai mulți termeni: Ștefan este tânăr și liniștit. 

 

      Verbul a fi poate fi: 

- copulativ: Eliana este inteligentă. 

- predicativ: Alexandru este în sala de sport. 

- auxiliar: Aș fi mers cu tine la muzeu.  

Verbul a fi poate avea valoare nepredicativă când 

nu are înțeles de sine stătăror și se combină 

obligatoriu cu un alt cuvânt, pentru ca enunțul să 

aibă înțeles. În acest caz, verbul a fi se numește 

verb copulativ. 

Verbul a fi și cuvintele cu care acesta se grupează 

în mod obligatoriu alcătuiesc un predicat 

nominal.  

Cuvintele care se adaugă verbului copulativ într-

un predicat nominal constituie un nume 

predicativ. 

 Numele predicativ intră într-o relație 

ternară, fiind cerut obligatoriu de verbul 

copulativ, dar depinzând și de subiect. 

 Subiectul impune genul și numărul 

substantivului și adjectivului cu funcție sintactică 

de nume predicativ:    Băiatul este inteligent. 

   Fetele sunt eleve. 

 

alcătuiește predicat nominal când are categoria gramaticală a modului. 

face legătura dintre subiect și numele predicativ; 

nu are înțeles de sine stătător, fiind verb nepredicativ; 
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 Nivel 1 

 

1. Atunci când intră în alcătuirea predicatului nominal, verbul a fi este verb ... . 

  

2. Predicatul din enunțul „Fratele meu este mereu vesel.”, este ... . 

 

3. În enunțul „Aș fi mâncat tartă cu fructe de pădure.”, verbul a fi este verb ... .  

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Enunțul în care apare un predicat nominal este: 

Concertul va fi mâine. Ana este în parc. 
Lectura cărții va fi 

captivantă. 

Să fi ascultat spusele 

bunicii! 

 

2. Enunțul în care nu apare un predicat nominal este: 

Dan este fotbalist. Dan este la birou. 
Rodele toamnei sunt 

bogate. 
Copiii sunt veseli. 

  

3. Enunțul în care apare un predicat nominal cu nume predicativ multiplu este: 

Bogdan este un 

inginer priceput. 

Fetele sunt harnice 

mereu. 

Merele sunt mari, 

roșii și dulci. 

Mihai este un elev 

cuminte și ascultător. 

 

 

Nivel 3 

1. În enunțul „În față, este un coș de cumpărături care este la fel de încăpător ca un rucsac.”,  

există ... . 

 

2. În enunțul „Nicoleta este tare mândră de bicicleta ei și merge cu ea la școală, apoi iese în 

parc.”, există ... . 

 

3. În enunțul „Bicicleta nouă este roșie și are anvelope late, care sunt mai rezistente decât cele 

pe care le-a avut bicicleta veche.”, există ... . 

 

 

Aplicația: Quizizz                                       

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/6140cf8a68470f001e9ee9fc 

https://quizizz.com/admin/quiz/6140cf8a68470f001e9ee9fc
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Subiectul poate fi exprimat sau neexprimat. Sunt propoziții cu 

subiect inexistent, în această categorie intrând enunțurile cu verbe 

referitoare la fenomene ale naturii. 

Exemple: Tună. Geruiește. 

Subiectul 
 

Aplicații recomandate: LearningApps, Quizizz  

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4: Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bazăă ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative; 

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  

 

 

 

 

 

 
       

      Subiectul este: 

- simplu, când este alcătuit dintr-un singur termen (Mara citește.); 

- multiplu, când este alcătuit din doi sau mai mulți termeni (Mara și Matei merg la școală.) 

Termenii subiectului multiplu sunt legați prin virgulă sau prin cuvinte de legătură, precum și. 

Termenii subiectului multiplu pot urma unul după altul sau pot fi despărțiți de alte părți de 

propoziție (Vântul puternic și ploaia anunță apropierea toamnei.). 

 

 

 

  

 

 Neexprimarea subiectului pronominal la persoanele I și a II-a este o caracteristică a limbii 

române și este o greșeală ca în aceste cazuri să apară subiecte exprimate prin pronume personale 

(Eu am învățat lecția.). Exprimarea subiectului pronominal este permisă când: 

       

 

 

      

Definiție: Subiectul este partea principală de propoziție care arată 

cine face acțiunea exprimată de un predicat verbal sau cui se atribuie 

o însușire sau o caracteristică exprimată de numele predicativ al unui 

predicat nominal. 

- are valoare de insistență: Tu ai spart paharul, tu să aduni cioburile! 

- are valoare de opoziție: Eu învăț și tu te joci. 

 

În raport cu verbul predicat subiectul 

are o poziție favorizată,  pentru că nu 

numai verbul îi impune unele însușiri, 

dar și acesta îi impune verbului 

anumite caracteristici. Relația dintre 

subiect și predicat se numește relație 

de interdependență. 

Subiectul poate fi exprimat prin substantiv comun sau propriu și prin pronume personal. 

Subiectul neexprimat poate fi: 

* subiect subînțeles, când a fost exprimat într-o propoziție anterioară și apare la persoana a III-a singular și plural; 

* subiect inclus, când poate fi dedus (înțeles) din desinența verbului la persoana I și a II-a singular și plural. 

Verbul predicativ prin care se exprimă predicatul verbal și verbul copulativ din alcătuirea predicatul nominal se 

acordă în persoană și număr cu partea de vorbire prin care se exprimă subiectul. Dacă subiectul este multiplu, 

verbul predicat se acordă la plural. 

Când subiectul multiplu este exprimat prin pronume diferite, persoana I are preponderență față de persoana a II-a și 

a III-a, iar persoana a II-a are preponderență față de a III-a.  

Exemplu: Eu și ea citim. Tu și el vă jucați.  
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   Nivel 1 
 

1. Subiectul din enunțul „Bunica vorbea cu mama despre petrecerea de ieri.” este ... . 

  

2. În enunțul „Ștefan a curățat mașina de zăpadă.”, subiectul este exprimat prin ... .  

 

3. Subiectul din enunțul Fructele dulci și legumele gustoase nu se mai găsesc la piață. este ... 

        

 

                      Nivel 2 

 

1. În enunțul „Noi și voi vom desena un peisaj de vară.”, în acordul dintre subiect și predicat 

are prioritate persoana ... . 

 

2. În enunțul „Voi și ei veți hrăni porumbeii.”, în acordul dintre subiect și predicat are prioritate 

persoana ... . 

  

3. În enunțul complex „Un vârtej spulberă frunzele, ploaia cade peste oraș, oamenii stau în casă 

și Andreea privește prin fereastra închisă.”, există ... subiecte. 

 

 

 

Nivel 3 

1. În enunțul complex Adina scrie o compunere 1/ și povestește întâmplările 2/ prin care trece 

un pisoi neastâmpărat, 3/ fiindcă nu a ascultat sfaturile mamei sale.4/  există ... . 

 

2. În enunțul Păsările călătoare plecate în țările calde și copacii uscați anunță instalarea 

toamnei, dar vremea este încă frumoasă., există ... . 

 

3. În enunțul Din cauză că vremea a fost urâtă, ați stat mai mult în casă și ați citit., există ... . 

 

Aplicația: LearningApps   

Link:  https://learningapps.org/view21245970 

Aplicația: Quizizz               

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/61422b56cfc2fc001d3021ed  

https://learningapps.org/view21245970
https://quizizz.com/admin/quiz/61422b56cfc2fc001d3021ed
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UNITATEA 3  
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Textul descriptiv literar în versuri 
 
Aplicațiea recomandată:  Wordwall 

Recomandare: Lecție mixtă 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din textele literare și nonliterare, continue, discontinue 

și multimodale. 

CS 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe marginea unor texte diverse. 
                    

  

 Textul descriptiv literar constă în prezentarea sugestivă a elementelor componente și ale 

proprietăților particulare ale unui obiect, ale unei ființe, ale spațiului fizic. 

 Textul descriptiv literar poate fi scris în versuri sau în proză.  

 

 

 

formă, având strofe ale căror versuri 

valorifică sonorități și imagini, ca în muzică, 

pentru a determina cititorul să-și imagineze 

obiectul descris 

conținut, asamblând imagini vizuale, sonore, 

olfactive, tactile, pentru a da o semnificație 

obiectului descris și a transmite sentimente și 

emoții 
 

         Aspectul descris poate fi pus în relație cu: 

 

 

 
 

      Descrierea literară conține figuri de stil și imagini artistice (vizuale, dinamice, auditive). 

Verbele folosite în textele descriptive sunt, în general, la modul indicativ, timpul prezent sau 

imperfect. Descrierea poate fi: 

- de tip tablou - înfățișează un aspect din natură, un interior sau scene din viața de zi cu zi; 

- de tip portret - este înfățișat un personaj / o persoană. 

 

Opera literară în versuri în care se descrie un aspect din natură sau un interior și în care sunt 

transmise, în același timp, sentimentele sau stările privitorului se numește pastel. 

     Termenul pastel a fost împrumutat din artele plastice, unde este utilizat pentru a denumi un 

procedeu de pictură bazat pe efectele de culoare ale unor creioane colorate moi. Creatorul pastelului 

este Vasile Alecsandri, care se dovedește un observator și un admirator al naturii în toate creațiile 

sale de acest gen.  
 

Text suport: „Iarna” de Vasile Alecsandri 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/iarna-250384515 

Textul descriptiv poetic se organizează în funcție de: 

 

spațiul unde este situat 

 

timpul, momentul în care este observat 

 

 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/iarna-250384515
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 Nivel 1  
  
 

1. Poezia „Iarna” de Vasile Alecsandri este un text ... . 
 

2. Versul care arată abundența ninsorii este ... .       
 

3. Momentul zilei în care se face descrierea este ... .     

 

 
 

 
 
  Nivel 2 
 

1. Elementele anotimpului descris în text sunt ... .   

 

2. Privirea celui care face descrierea urmărește două planuri. Acestea sunt ... . 

   

3. Clinchetele de zurgălăi care apar în ultimul vers sugerează ... . 

 

 

 

 

  Nivel 3  

1. În primele trei strofe predomină imaginile artistice ... . 

 

2. Repetiția cuvântului ninge, în strofa a doua, sugerează ... .  
 

3. În versurile: „Cu perdelele lăsate / Șed la masa mea de brad, / Focul pâlpâie în sobă,/ Iară 

eu pe gânduri cad.” (Mihai Eminescu, Singurătate) se descrie ... . 

 

 

 

 

Aplicația: Wordwall                                

Link: https://wordwall.net/ro/resource/23046633 

https://wordwall.net/ro/resource/23046633
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Rolul figurilor de stil într-un text descriptiv 
 

Aplicație recomandată:  Wordwall 

Recomandare: Lecție de însușire de noi  cunoștințe 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din textele literare și nonliterare, continue, discontinue 

și multimodale 

CS 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe marginea unor texte diverse. 

CS 2.4. Manifestarea preocupării de a înțelege diverse tipuri de texte citite. 
 

      

 

 Epitetul este figura de stil care constă în determinarea unui substantiv sau a 

unui verb prin cuvinte ce evidențiază însușiri deosebite ale obiectului sau ale 

acțiunii. 
 

     Epitetul poate determina: 

un substantiv 

 cântări vesele   

 codrii de aramă, 

pădure de argint 

epitet exprimat prin adjectiv 

epitet exprimat prin substantiv ce indică nume de 

metale prețioase, materii, pietre prețioase etc 

un verb Se uita groaznic la supușii săi.  

 

1. Epitetul care se referă la culoare se numește epitet cromatic. 

Exemplu: negru punct, cer albastru. 

2. Epitetul se poate combina cu alte figuri de stil, existând epitet personificator. 

Exemplu: Luna gânditoare ne privea din cer.  

 
 

simplu 

Exemplu: raze aurite 

triplu  

Exemplu: „sună târziul, nebunul, caldul septembrie” - L Blaga 

dublu 

Exemplu: privire verde, tăioasă 

în cumul  

Exemplu: „Rece, fragilă, nouă, virginală,/ Lumina duce 

omenirea-n poală” – T. Arghezi). 

 

Figurile de stil sunt procedee prin care se modifică înțelesul propriu al unui cuvânt sau 

construcția gramaticală uzuală pentru a da mai multă forță expresivă unei imagini sau expuneri. 

 

Într-un text descriptiv, figurile de stil conturează în mod original elementul descris, fiind 

necesar să li se dea un sens în relație cu ansamblul textului în care apar. 

 

 

 

 

După numărul de termeni, epitetul poate fi: 
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Text-suport: „Iarna” de Vasile Alecsandri 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/iarna-250384515 

 
 

 Nivel 1 
 

1. Figura de stil care constă în determinarea unui substantiv sau a unui verb prin cuvinte ce 

evidențiază însușiri deosebite ale obiectului sau ale acțiunii se numește ... . 

 

2. În versul „Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă”, pe lângă epitet apare și o ... .  

   

3. Enunțul în care apare un epitet este ... . 

 

  Nivel 2 

 
1. Figura de stil formată cu ajutorul adjectivului tăcute din versurile „Prin nopți tăcute/ Prin 

lunce mute,/ Prin vântul iute...” (Mihai Eminescu, Prin nopți tăcute) este ... . 

 

2. În versul „Și clopote de-alarmă răsună răgușit” (Mihai Eminescu, Împărat și proletar) 

epitetul determină ... .       
    

3. În versul „S-a dus zăpada albă de pe întinsul țării.”, (Vasile Alecsandri, Sfârșitul iernii) apare 

un epitet ... . 
 

  Nivel 3  

1. În versul „Hârâită, noduroasă, stă în colb râșnița veche” (Mihai Eminescu, Călin (file din 

poveste)) apare un epitet ... . 
 

2. În versurile „În lacul cel verde și lin, / Răsfrânge-se cerul senin,/ Cu norii cei albi de argint,/ 

Cu soarele nori sfâșiind.” (Mihai Eminescu, Frumoasă-i) se regăsesc ... . 
 

3. În versurile „Se-ntorc iar zilele noroase, / Cu negurile somnoroase,/ Și-amurgurile timpurii 

- / Vin diminețile urâte/ Și nopțile posomorâte /  Și lungi, și negre și pustii.” (Șt. O. Iosif, Se-

ntorc iar zilele noroase) există ... . 

 

Aplicația: Wordwall  

Link:  https://wordwall.net/ro/resource/23121825 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/iarna-250384515
https://wordwall.net/ro/resource/23121825
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Versificația 
 
Aplicație recomandată: Quizizz 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din textele literare și nonliterare, continue, discontinue 

și multimodale 

CS 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe marginea unor texte diverse 

CS 2.4. Manifestarea preocupării de a înțelege diverse tipuri de texte citite 

 

                
 

 Versificația (prozodia) se ocupă cu regulile de construcție a poeziei și asigură 

muzicalitatea versurilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rima constă în identitatea sunetelor de la sfârșitul a două sau mai multe versuri, începând 

cu ultima silabă accentuată. Într-un catren, poate exista: 

- rimă împerecheată, când primul vers rimează cu al doilea și al treilea cu al patrulea: 
 

- rimă încrucișată, când primul vers rimează cu al treilea, iar al doilea cu al patrulea: 
 

- rimă îmbrățișată, când primul vers rimează cu al patrulea și al doilea cu al treilea: 
 

- monorimă, când toate versurile rimează: 

 

 Prin succesiunea regulată și armonioasă a silabelor accentuate și neaccentuate dintr-un 

vers se obține ritmul. Prin repetiția ordonată a accentelor, versurile se aseamănă cu muzica. Când 

versurile nu rimează și nu au ritm, se spune despre acestea că sunt albe. 

 

 
 

   Text-suport: „Iarna” de Vasile Alecsandri 

   https://www.slideshare.net/carminavolanin/iarna-250384515 

 Versul (stihul) este un rând dintr-o poezie. Măsura reprezintă numărul de silabe 

dintr-un vers. În funcție de numărul de silabe, versurile pot fi scurte (5-6 sau 7-8 silabe) 

sau lungi (12-18 silabe).  
 

 Versurile unei poezii se grupează în strofe. Strofa reprezintă fiecare dintre 

diviziunile unei poezii, constând din două sau mai multe versuri. Strofele se delimitează 

între ele prin spații albe.  
 

 În funcție de numărul de versuri, strofele pot fi: monostih = un vers; distih = 

două versuri;   terțină = trei versuri; catren = patru versuri; cvintet = cinci versuri. 

 

a b a b 

 

a a a a 

a a b b 

 

a b b a 

 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/iarna-250384515
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 Nivel 1 
 

1. Numărul de silabe dintr-un vers reprezintă ... acestuia. 

 

2. În a treia strofă a poeziei, versurile au măsura de ... . 

   

3. Potrivirea sunetelor de la sfârșitul versurilor, începând cu ultima silabă accentuată reprezintă ...  
 

 

  Nivel 2 

 
1. În poezia „Iarna” de Vasile Alecsandri rima este ... . 

 

2. În poezia „Iarna” de Vasile Alecsandri strofele sunt de tip ... .  

 

3. Versurile „Sub vântul rece-al amorțitei ierne / Își pleacă codrul crengile-ncărcate;/ Sub alba-

i haină câmpul se așterne.” (Mihai Eminescu, Mușat și ursitorile) au măsura de ...   
 

 

  Nivel 3  

1. Versurile „Lumea senină, / Luna cea plină, / Și marea lină...” (Mihai Eminescu, Prin nopți 

tăcute) au măsura de ... și rima ... . 

2. Versurile din strofa:  

„Și era una la părinți 

Și mândră-n toate cele 

Cum e fecioara între sfinți 

Și luna între stele.”               
(Mihai Eminescu, Luceafărul) 

au rimă ... și măsura de ... . 

 

3. Versurile „A nins. În soare codrul cu trunchiuri de cărbune/ Întinde umbre-albastre pe 

proaspătul omăt/ Şi mă visez la geamuri cu anii îndărăt:/ Văd dealul alb, târlia şi vremurile 

bune..” (Ion Pillat, Lumina, iarna), au rima ... și  măsura de ... . 

 

 

 

Aplicația: Quizizz                                                                                      

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/616300c41fb6d8001f2db265  

https://quizizz.com/admin/quiz/616300c41fb6d8001f2db265
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Substantivul. Felurile substantivului 
 

Aplicație recomandată:  Quizizz 

Recomandare: Lecție de consolidare a  cunoștințelor 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative;  

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  

 

 

Substantivul este partea de vorbire care denumește, în sens larg, obiecte (ființe, lucruri, 

fenomene ale naturii, însușiri, acțiuni, stări sufletești). 

Substantivele sunt: 

 

 

 

Substantivele au trei genuri și două numere:  

 

 

 

 

În enunțuri, substantivele pot fi precedate de prepoziții (simple sau 

compuse), împreună cu care se analizează. 
 

Substantivele colective au la forma de singular înțeles de plural, deoarece 

denumesc o colectivitate (un grup de obiecte / ființe de același fel). 
 

Exemple: echipă, stol, popor, clasă, țărănime, școlărime, tineret, brădet etc. 
 

Acordul substantivului colectiv ce are funcție sintactică de subiect cu verbul predicat se face la 

singular.   Exemplu:  Echipa noastră a câștigat. 
 

În situația în care substantivul colectiv este determinat de un alt substantiv comun la plural, care 

indică elementele componente ale grupului, acordul se face: 

 fie la plural.  Exemplu:  O mulțime de turiști așteptau la intrarea în muzeu.  

 fie la singular.  Exemplu:  O mulțime de turiști aștepta la intrarea în muzeu. 

 
Substantivele defective (nonnumărabile) sunt substantive care nu au forme pentru ambele numere. 

Astfel, unele au doar forma de singular, altele au doar forma de plural. 

 

 

 

 

 

comune - denumesc clase de obiecte de același fel 

Exemple: copil, familie, veselie, câine, bunătate 

 

Substantivele pot fi articulate sau nearticulate. 

Articolul arată în ce măsură obiectul denumit este 

cunoscut vorbitorilor. Articolul este: 

 
 

hotărât: copilul, rochia, penarul, copiii, rochiile, penarele 
 

nehotărât: un copil, o rochie, niște copii, niște rochii 
 

masculin: un copil, doi copii 

feminin: o rochie, două rochii 

neutru : un penar, două penare 

defective de plural (au doar forma de singular): 

- alimente: unt, făină, zahăr 

- materii: aur, fier, argint 

- stări, însușiri umane: bunătate, curaj, foame 

- sporturi: hochei, atletism, șah 

- discipline de învățământ: chimie, română 

- epoci istorice: feudalism, sclavagism 

- religii: creștinism, catolicism 
 

defective de singular (au doar forma de plural): 

- alimente, materii: tăieței, icre, câlți, cuișoare 

(condiment) 

- părți ale corpului: șale, măruntaie 

- pluralități: aplauze, ochelari, zori 

 

 

proprii - denumesc individualități 

Exemple: Diana, Sibiu, Carpați, Olt, Crăciunul 
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 Nivel 1 

 

1. Intrusul din seria biciclist, pantof, codru, lume, munte, clopoțel este ... . 

 

2. Intrusul din seria culme, rochie, perete, fereastră, călătorie, bicicletă este ... . 

 

3. Toate substantivele din seria pui, învățătoare, ochi, unchi, ardei, vrăjitoare pot fi caracterizate 

astfel: 

      
 

 

  Nivel 2 

 
1. Toate cuvintele din seria grup, studențime, trib, făget, stejăriș, cireadă, neam sunt substantive 

... .  

2. Toate cuvintele din seria sete, secară, lene, geografie, biliard, nobilime  sunt substantive ... . 

 

3. Toate cuvintele din seria blugi, ghilimele, icre, pantaloni, aplauze, zori  sunt substantive ... . 

    

 

 

  Nivel 3  

1. În enunțul: „De ziua mea, am primit de la prieteni și de la rude două păpuși, două trenulețe 

electice și un inorog.”, există ... . 

 

2. Sunt corecte enunțurile din seria ... .  

Ghiveciurile din 

porțelan nu sunt prea 

rezistente. 

Am cumpărat două 

ghivece pentru florile 

primite. 

Are de scris niște 

raporturi în urma 

întâlnirii de azi. 

În rapoartele sale cu 

prietenii era destul de 

rece. 

Am descoperit ieri 

magazinul de bande 

desenate. 

Acțiunile benzilor de 

hoți au fost stopate de 

polițiști. 

La ferestre erau 

ghivece cu flori. 

Ghiveciurile mamei 

sunt cele mai 

gustoase. 

 

3. Formele corecte de plural ale substantivelor brad, mânz, monedă, chitară, coșmar, azil  sunt 

indicate în seria ... . 

braji, mânji, monede, 

chitare, coșmare, 

aziluri 

brazi, mânji, monede, 

chitare, coșmaruri, 

aziluri 

brazi, mânzi, monezi, 

chitare, coșmaruri, 

aziluri 

brazi, mânji, monede, 

chitări, coșmaruri, 

azile 
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Aplicația: Quizizz                                                                                                 

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/617958acc773a5001d0af4a3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/617958acc773a5001d0af4a3
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Cazul nominativ 
 
Aplicație recomandată:  Quizizz 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative;  

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  

 

 

 Forma pe care o ia substantivul pentru a exprima o funcție sintactică într-o propoziție se 

numește caz. În limba română sunt cinci cazuri:  

 

 

 

 

 

 

 În cazul nominativ, substantivul poate îndeplini funcție sintactică de: 

 subiect  Exemplu:  Copilul învață zilnic.  
   copilul = substantiv comun, genul masculin, numărul singular, cazul  

   nominativ, articulat cu articolul hotărât l, funcția sintactică de subiect 

 

 nume predicativ Exemplu:  Mara este fata vecinei mele. 

 

   

 

 

Substantivul în cazul nominativ poate fi: 

- articulat hotărât:  Fetele sunt vesele.  

    Aceștia sunt câinii Ancăi. 

- articulat nehotărât:   Niște lalele  roșii înfrumusețau grădina bunicii. 

    Aceia erau niște copii  gălăgioși.  

- nearticulat:   Bate vânt puternic. 

    Mama Anei este ingineră.  

nominativ (N) acuzativ (Ac) 

vocativ (V) 
dativ (D) 

genitiv (G) 

fata = substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul nominativ, 

articulat cu articolul hotărât a, funcția sintactică de nume predicativ 
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 Nivel 1 

 

1. Forma pe care o ia substantivul pentru a exprima funcția sintactică într-o propoziție se numește 

... . 

2.  Substantivul subliniat în enunțul: „Ghetele Adinei sunt noi.”, are funcție sintactică de ... . 

        

3. Substantivul subliniat în enunțul: „Pentru bunici, Mircea este un nepot răsfățat.”, are funcție 

sintactică de ... .    

     

 

  Nivel 2 

 

1. În enunțul: „Prietena mea este profesoară de matematică de douăzeci de ani.”, există:  

două substantive în 

nominativ 

trei substantive în 

nominativ 

patru substantive în 

nominativ 

un substantiv în 

nominativ 

 

2. În enunțul: „Colegele mele sunt Ana, Silvia, Carmen și Ioana.”, există:  

două substantive în 

nominativ 
trei substantive în 

nominativ 
patru substantive în 

nominativ 
cinci substantive în 

nominativ 

 

3. În enunțul: „Zgomotele puternice din curtea școlii sunt strigăte de copii.”, există:  

două subiecte și un 

nume predicativ 

un subiect și două 

nume predicative 

un subiect și un nume 

predicativ 
două subiecte 

 

 

 

  Nivel 3  

1. Substantivul în nominativ din enunțul: „În parcul din spatele magazinului, se joacă niște 

băieți veseli.”, este ... . 

2. În enunțul: „Alina și Dana sunt colegele de clasă ale lui Victor.”, numele predicativ este 

exprimat prin substantivul ... . 

 

3. În propozițiile: „Zăpada este o încântare pentru prietenii mei.” și „Pentru prietenii mei, o 

încântare este zăpada.” substantivul zăpadă are, în ordine, funcție sintactică de ... . 
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Aplicația: Quizizz                                                                                                 

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/619fcd1d5f70e8001d9c321f  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://quizizz.com/admin/quiz/619fcd1d5f70e8001d9c321f
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Cazul acuzativ. Complementul direct. Complementul 

prepozițional 
 

Aplicație recomandată:  LearningApps 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative;  

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  
 

 

Părțile de propoziție subordonate verbului sunt de două tipuri:  

a) unele sunt compliniri obligatorii și se numesc complemente; 

b) altele sunt facultative și se numesc circumstanțiale. 

  

 

 

 

 

Exemple: 

O cunosc pe Adina de trei ani.   
 

Ea cumpără o carte.  

 

 

      

   
 

PENTRU 

CINE? 

PENTRU 

CE? 

LA 

CINE? 

LA 

CE? 

CU 

CINE? 

CU 

CE? 

DE 

CINE? 

DE 

CE? 

DESPRE 

CINE? 

DESPRE 

CE? 

   

Exemplu: 

Vorbeam cu colegii despre lecția de azi.  

Complementul direct este partea secundară de popoziție care determină un verb 

și arată obiectul asupra căruia se exercită în mod direct acțiunea verbului. 

Răspunde la întrebările:  

Substantivul cu funcție sintactică de complement direct stă în cazul acuzativ, cu 

sau fără prepoziția pe. 

 

Complementul prepozițional este partea secundară de propoziție care determină 

un verb și arată obiectul care este ținta acțiunii sau pentru acre acționează autorul 

unei fapte. Substantivul cu funcție sintactică de complement prepozițional stă în 

cazul acuzativ, fiind însoțit de prepoziție. Răspunde la întrebările: 

Substantivul cu funcție sintactică de complement, precedat sau nu de prepoziție, este în cazul acuzativ. 

PE CINE? CE? 

Pe cine cunosc? 

pe Adina = substantiv propriu, genul feminin, numărul singular, cazul 

acuzativ, funcția sintactică de complement direct, precedat de prepoziția „pe” 

 
Ce cumpără? 

o carte = substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul acuzativ, articulat cu 

articolul nehotărât „o”, funcția sintactică de complement direct 

 

Cu cine vorbeam?  

cu colegii = substantiv comun, genul masculin, numărul plural, 

cazul acuzativ, articulat cu articolul hotărât „i”, funcția sintactică 

de complement prepozițional, precedat de prepoziția „cu”  
 

Despre ce vorbeam? 

despre lecția = substantiv comun, genul feminin, numărul 

singular, cazul acuzativ, articulat cu articolul hotărât „a”, funcția 

sintactică de complement prepozițional, precedat de prepoziția 

„despre” 
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Complementul direct poate fi dublat de un pronume personal, formă neaccentuată.  

Exemplu: Îl aștept pe Victor. (pe cine aștept?) 

Complementul prepozițional nu poate fi dublat de un pronume personal, formă 

neaccentuată.  

Exemplu: Mizez pe ajutorul tău. (pe ce mizez?)  

            

La acuzativ și la nominativ, substantivele au aceeași formă.  

Exemple: 

 Băieții sunt harnici.  

 Pe băieții aceștia îi cunosc.  

 Fetele aleargă.  

 Vorbeam cu fetele acelea.  
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 Nivel 1 

 
1. Substantivul  subliniat în enunțul: „I-am trimis Anei o felicitare.”, are funcție sintactică de ...  

 

2. Substantivul subliniat în enunțul: „Andrei se teme de teza la română.”, are funcție sintactică 

de ... . 

        

3. Substantivul subliniat în enunțul: „Ieri l-am așteptat pe prietenul meu la aeroport.”, stă în 

cazul ... .        

 

 

  Nivel 2 

 

1. Substantivele subliniate din enunțul: „Mirela a împachetat frumos cadoul.”, au, în ordine, 

următoarele funcții sintactice ... . 

 

2. În enunțul: „Vlad l-a auzit pe Mihai discutând cu colegii despre proiect.”, există:  

două substantive în 

nominativ și două în 

acuzativ 

trei substantive în 

nominativ și unu 

substantiv în acuzativ 

un substantiv în 

nominativ și trei în 

acuzativ 

patru substantive în 

acuzativ 

 

 

3. În enunțul: „Matei citește cărți care îi amintesc de copilărie.”, substantivele îndeplinesc, în 

ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

 

  Nivel 3  

1. În enunțul: „Iarna aduce zăpada și gerul.”, există ... . 

 

2. În enunțul: „Norii sunt perdele din care cad fulgi pufoși ce acoperă casele.”, există ... .  

 

3. În enunțul: „Alexa s-a îndrăgostit de o cățelușă abandonată și i-a rugat pe părinții ei să o 

adopte, fiindcă era un animal frumos și jucăuș.”, există ... . 

 

 

Aplicația: LearningApps                                                                                  

Link: https://learningapps.org/view22651369 

https://learningapps.org/view22651369
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Cazul acuzativ. Circumstanțialele. Atributul 
 
Aplicație recomandată:  Wordwall 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative;  

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  

CS 4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și cimpetența lingvistică, în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții. 

 

 

Circumstanțialele sunt subordonate ale verbului care arată împrejurările în care se 

desfășoară o acțiune. 

Circumstanțialul de loc este partea secundară de propoziție care arată locul unde se desfășoară 

acțiunea.  

Răspunde la întrebările: 

Exemple:  

 Sâmbătă merg la teatru cu prietenii.  

 S-a întors de la mare ieri.  

 Vom merge până la magazin. 

 Dana s-a îndreptat către vecina ei.  

    

 
 

Circumstanțialul de timp este partea secundară de propoziție care arată timpul  când se 

desfășoară acțiunea.  

 
Răspunde la întrebările:  

Exemple: 

 Te-am întâlnit într-o seară călduroasă de vară.  

 Are aceste fotografii din adolescență.   

 A stat la mare până la finalul lunii iulie.  

 A plecat pentru trei săptămâni.  

     
 
 

UNDE?  DE UNDE? PÂNĂ UNDE? ÎNCOTRO? 

la teatru = substantiv comun, genul 

neutru, numărul singular, cazul acuzativ, 

precedat de prepoziția „la”, funcția 

sinatctică de circumstanțial de loc 

 

 

Substantivul cu funcție sintactică de 

circumstanțial de loc este în cazul 

acuzativ, fiind însoțit de prepoziție.  

 

CÂND? DE CÂND? PÂNĂ CÂND? CÂT TIMP? 

Substantivul cu funcție sintactică de 

circumstanțial de timp este în cazul 

acuzativ, fiind însoțit de prepoziție.  

 

într-o seară = substantiv comun, genul feminin, 

numărul singular, cazul acuzativ, articulat cu 

articolul nehotărât „o”, precedat de prepoziția 

„într-”, funcția sinatctică de circumstanțial de timp 
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Atributul exprimat prin substantiv în acuzativ cu prepoziție se numește atribut substantival prepozițional.  

Atributul răspunde la întrebările:      și determină un substantiv.  
 

 
 
 
 
Circumstanțialul de mod este partea secundară de propoziție care arată modul în care se 

desfășoară acțiunea.  

 
Răspunde la întrebările: 

Exemple: 

 A citit cu atenție scrisoarea de la tine.  

 Având talent, Diana pictează fără grijă. 

     

 

 
 
 
 
De obicei, circumstanțielele nu se despart prin virgulă de restul enunțului.  

Exemplu:  Mama mi-a vorbit cu blândețe. 

 
Atunci când sunt plasate înaintea verbului de care depind, se pot despărți prin virgulă. 

Exemplu:  În această duminică, plecăm la bunici.  

 

Se pun între virgule circumstanțialele aflate între subiect și predicat sau cele aflate înaintea 

complementelor.  

Exemplu:  Alina, în această seară, a întârziat la spectacol.  

                  Andreea îmi explică, cu răbdare, lecția de astăzi. 
 
 
 
 

     

Exemple: 

 Mi-a plăcut cartea de povești primită de al Maria.  

 Copacii din grădina bunicilor sunt plini de fructe.  

 Am pregătit cadoul pentru prietena mea. 

 

 

 

 

 

Substantivul cu funcție sintactică de 

circumstanțial de mod este în cazul 

acuzativ, fiind însoțit de prepoziție.  

 

cu atenție = substantiv comun, genul 

feminin, numărul singular, cazul acuzativ, 

precedat de prepoziția „cu”, funcția 

sintactică de circumstanțial de mod 

 

CARE? 

CUM? ÎN CE FEL? ÎN CE MOD? 

CE FEL DE? 

de povești = substantiv comun, genul 

feminin, numărul plural, cazul acuzativ, 

precedat de prepoziția „de”, funcția 

sintactică de atribut substantival 

prepozițional 
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 Nivel 1 

 
1. Substantivul  subliniat în enunțul: „Copiii sunt în clasă.”, are funcție sintactică de ... . 

 

2. Substantivul subliniat în enunțul: „Fiind șofer de mulți ani, conducea fără grijă.”, are funcție 

sintactică de ... . 

        

3. Substantivul subliniat în enunțul: „Îmi iau haine groase în zilele geroase.”, are funcție 

sintactică de ... . 

 

 

  Nivel 2 

 
1. Substantivele subliniate din enunțul: „Am deschis cu plăcere cadoul de la bunica.”, au, în 

ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

2. În enunțul: „Bunica de la Arad mi-a spus legenda despre haiducii de prin pădurile din 

împrejurimi.”, există:  

patru atribute 

substantivale 

prepoziționale 

cinci atribute 

substantivale 

prepoziționale 

trei atribute 

substantivale 

prepoziționale 

șase atribute 

substantivale 

prepoziționale 

 

 

3. În enunțul: „Am plecat la mare cu prietenii din copilărie.”, substantivele îndeplinesc, în 

ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

 

 

 

  Nivel 3  

1. În enunțurile: „Îmi plăcea strălucirea de dimineață a zăpezii. Mă gândesc mereu la dimineața 

când te-am întâlnit.”  și  „În această dimineață, te voi aștepta în parc.”, substantivul 

dimineață îndeplinește, pe rând, următoarele funcții sintactice ... . 

 

2. În enunțul: „Priveam cu bucurie de la fereastă pătura pufoasă de nea.”, există ... .  
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patru substantive în 

acuzativ, unul 

circumstanțial de 

mod, unul 

circumstanțial de loc, 

unul complement 

direct și unul atribut 

substantival 

prepozițional 

patru substantive în 

acuzativ, unul 

circumstanțial de 

mod, unul 

circumstanțial de 

timp, unul 

complement direct și 

unul atribut 

substantival 

prepozițional 

cinci substantive în 

acuzativ, unul 

circumstanțial de 

timp, unul 

circumstanțial de 

loc, două 

complemente 

directe și unul 

complement 

prepozițional 

trei substantive în 

acuzativ, unul 

circumstanțial de mod, 

unul circumstanțial de 

loc, și unul complement 

prepozițional 

 

 

3. În enunțul: „Peste trei luni, voi pleca fără ezitare la Paris cu colegii de clasă.”, există... 

patru substantive în 

acuzativ, unul 

circumstanțial de 

timp, unul 

circumstanțial de loc, 

unul complement 

prepozițional și unul 

atribut substantival 

prepozițional 

cinci substantive în 

acuzativ, unul 

circumstanțial de 

timp, unul 

circumstanțial de 

mod, unul 

circumstanțial de loc, 

unul complement 

prepozițional și unul 

atribut substantival 

prepozițional 

cinci substantive în 

acuzativ, unul 

circumstanțial de 

timp, unul 

circumstanțial de 

mod, unul 

circumstanțial de loc 

și două complemente 

prepoziționale 

cinci substantive în 

acuzativ, unul 

circumstanțial de 

mod, unul 

circumstanțial de loc, 

unul complement 

prepozițional și două 

atribute substantivale 

prepoziționale 

 

 

 

 

Aplicația: Wordwall 

Link: https://wordwall.net/ro/resource/26269215 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/26269215
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Cazul dativ. Complementul indirect 
 
Aplicația recomandată:  LearningApps 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative;  

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  

CS 4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și cimpetența lingvistică, în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții. 

 

 

 Substantivul care are funcție sintactică de complement și răspunde la întrebarea CUI? este 

în cazul dativ.  

Complementul indirect este partea secundară de popoziție care 

determină un verb și arată obiectul asupra căruia se răsfrânge în 

mod indirect acțiunea verbului.  

Complementul indirect răspunde la întrebarea CUI?. 

Substantivul cu funcție sintactică de complement indirect stă în 

cazul dativ. 

Exemple: 

 I-am cumpărat fetei mele o carte.  

 Le-am dat copiilor bomboane de mentă. 

 

 

 Substantivele nume de persoane masculine sau feminine terminate în consoană sau de 

origine străină sunt precedate la dativ de cuvântul lui. Substantivele nume de persoane feminine 

terminate în – a se termină la dativ în – ei, iar cele în – ca sau - ga, la dativ se termină în – ăi.  

Exemple: 

 I-am dat lui Matei o carte.  

 Lui Carmen și Adinei le plac filmele de aventuri.  

 Ancăi și Olgăi nu le-am adus cadouri.  

                 

 

fetei = substantiv comun, genul feminin, 

numărul singular, cazul dativ, articulat cu 

articolul hotărât „-i”, funcția sintactică de 

complement indirect 
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 Nivel 1 

 
1. Substantivul  subliniat în enunțul: „I-am trimis Anei o felicitare.”, are funcție sintactică de ...  

 

2. Complementul indirect din enunțul: „La festivitatea de astăzi, directorul le-a dat premianților 

diplome.”, este exprimat prin substantivul ... . 

       

3. Forma corectă a substantivului propriu Mara în cazul dativ în propoziția: „I-am cumpărat ... 

un cadou.”, este ... .    

 

 

                      Nivel 2 

1. Substantivele subliniate din enunțul: „Le-am propus prietenilor mei o plimbare.”, au, în 

ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

2. În enunțul: „Mihai i-a cumpărat cățelului o cușcă din lemn.” , există:  

două substantive în 

nominativ și două 

substantive în 

acuzativ 

un substantiv în 

nominativ, două 

substantive în 

acuzativ și un 

substantiv în dativ 

două substantive în 

acuzativ și două 

substantive în dativ 

trei substantive în 

acuzativ și un 

substantiv în dativ 

 

3. În enunțul: „Andrei le-a mulțumit părinților și bunicilor săi pentru ajutorul dat.”, există ...  

un substantiv în 

nominativ, două 

substantive în dativ 

și un substantiv în 

acuzativ 

un substantiv în 

nominativ, două 

substantive în dativ 

și un substantiv în 

acuzativ 

un substantiv în 

nominativ, două 

substantive în dativ și un 

substantiv în acuzativ 

un substantiv în 

nominativ, două 

substantive în dativ 

și un substantiv în 

acuzativ 
 

 

 

  Nivel 3  

1. În enunțul: „Cupa de cristal i-a revenit jucătorului român.”, substantivele au, în ordine, 

următoarele funcții sintactice ... . 
 

 

2. În enunțul: „I-am trimis Iulianei un pachet cu niște cărți de povești.”, există ... .  

un substantiv în dativ, 

complement indirect 

și trei substantive în 

un substantiv în dativ, 

complement indirect 

și trei substantive în 

un substantiv în 

dativ, complement 

direct și trei 

un substantiv în dativ, 

complement indirect, 

un substantiv în 
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acuzativ, două 

complemente directe 

și un atribut 

substantival 

prepozițional 

acuzativ, un 

complement direct și 

două atribute 

substantivale 

prepoziționale 

substantive în 

acuzativ, un 

complement direct 

și două 

complemente 

prepoziționale 

nominativ, subiect și 

două substantive în 

acuzativ, atribute 

substantivale 

prepoziționale 

 

 

3. În enunțul: „Profesoara de matematică le-a explicat colegilor mei de clasă o teoremă.” există: 

un substantiv în 

nominativ, subiect, 

trei substantive în 

acuzativ, unul 

complement direct și 

două atribute 

prepoziționale și un 

substantiv în dativ, 

complement indirect 

două substantive în 

nominativ, ambele 

subiecte, două 

substantive în 

acuzativ, ambele 

atribute 

prepoziționale și un 

substantiv în dativ, 

complement indirect 

un substantiv în 

nominativ, subiect, 

trei substantive în 

acuzativ, unul 

complement direct, 

unul complement 

prepozițional și unul 

atribut prepozițional 

și un substantiv în 

dativ, complement 

indirect 

un substantiv în 

nominativ, subiect, 

două substantive în 

acuzativ, unul 

complement direct și 

unul atribut 

prepozițional și două 

substantive în dativ, 

ambele complemente 

indirecte 

 

 

 

 

Aplicația: LearningApps                                                                                                   

Link: https://learningapps.org/view22795618 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view22795618
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Cazul genitiv. Articolul genitival 
 
Aplicație recomandată:  LearningApps 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative;  

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  
 

 Substantivul care are funcție sintactică de atribut și răspunde la întrebările AL, A, AI, ALE 

CUI? este în cazul genitiv.  

 Substantivul în cazul genitiv are funcție sintactică de atribut substantival genitival.  

Exemplu:  Părul fetei din prima bancă strălucea în lumina soarelui.  

 

 

Substantivul în cazul genitiv poate fi precedat de cuvintele al, a, ai, ale, 

care se numesc articole genitivale. Acestea au rolul de a marca suplimentar 

cazul genitiv și de a stabili relația dintre substantivul în cazul genitiv și 

substantivul pe care acesta îl determină.  

Articolul genitival se acordă în gen și număr cu substantivul determinat de 

substantivul în genitiv.  

Exemple:  

 

 

 Înaintea substantivelor proprii nume de persoane masculine sau feminine terminate în 

consoană sau de origine străină aflate în cazul genitiv, pe lângă articolul genitival poate să apară și 

cuvântul lui, ca marcă a cazului.  

Exemple:  

 

 În dativ și genitiv, substantivele au aceeași formă.   

 

 

 Plânsul zgomotos al copilului l-a trezit pe tatăl acestuia.  

 Această carte a Anei îmi place.  

 Frații mai mari ai fetei sunt plecați în străinătate.  

 Ramurile golașe ale copacilor se leagănă în bătaia vântului.  

 

 Acei frați ai lui Matei erau ingineri.  

 Cartea cea nouă a lui Catrinel era pe masă. 

 

 Mamei mele îi plac florile.   

 Le-am dat unor copii bomboane.  

 Lui Radu, Anei și Olgăi le plac 

plimbările. 

 

 Rochia mamei este roșie.  

 Glumele unor copii nu mi-au plăcut.  

 Nota lui Radu a fost mai mare decât nota 

Olgăi. 

 

fetei = substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul genitiv, 

articulat cu articolul hotărât „-i”, funcția sintactică de atribut substantival 

genitival 
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 Nivel 1 

 
1. Substantivul  subliniat în enunțul: „Haina nepotului meu este nouă.”, are funcție sintactică de 

... . 

 

2. Atributul substantival genitival din enunțul: „Cartea cea nouă a lui Victor este de la biblioteca 

din cartier.”, este exprimat prin substantivul ... . 

        

3. Forma corectă a substantivului propriu Diana în cazul genitiv în propoziția: „Cadoul ... era 

ambalat foarte frumos.”, este ... .    

 

 

  Nivel 2 

 

1. Substantivele subliniate din enunțurile: „Ochelarii bunicului s-au rupt.” și „I-am dus 

bunicului o carte.”, au, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

2. În enunțurile: „Lucrarea îi aparține colegei mele.” și „Lucrarea colegei mele este cea mai 

bună din clasă.” substantivele subliniate au, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

3. Se dau enunțurile: „Mi-a plăcut plimbarea cu bunica mea. Casa bunicii mele este la Sinaia. 

I-am adus bunicii un cozonac pufos.”. Substantivele subliniate au, în ordine, următoarele 

funcții sintactice ... . 

 

 

 

  Nivel 3  

1. În enunțul: „Cadourile de Crăciun ale bunicilor au plăcut nepoților acestora.”, 

substantivele au, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

2. În enunțul: „Cu fruntea sprijinită în fereastra camerei, Alex urmărea căderea fulgilor de 

zăpadă.” ,  există: 

două substantive în 

genitiv, două 

substantive în 

nominativ și trei 

substantive în acuzativ 

două substantive în 

dativ, un substantiv în 

nominativ și patru 

substantive în 

acuzativ 

două substantive în 

genitiv, două 

substantive în 

acuzativ și trei 

substantive în dativ 

două substantive în 

genitiv, un substantiv în 

nominativ și patru 

substantive în acuzativ 
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3. În enunțul: „Copiilor le-a plăcut gustul prăjiturilor mamei.” , există ... . 

un substantiv în dativ, 

complement indirect, 

un substantiv în 

nominativ, subiect și 

două substantive în 

genitiv, ambele 

atribute substantivale 

genitivale 

un substantiv în 

acuzativ, complement 

direct, un substantiv 

în nominativ, subiect 

și două substantive în 

genitiv, ambele 

atribute substantivale 

genitivale 

un substantiv în dativ, 

complement indirect, un 

substantiv în nominativ, 

nume predicativ și două 

substantive în genitiv, 

ambele atribute 

substantivale 

prepoziționale 

un substantiv în 

acuzativ, complement 

indirect, un substantiv în 

nominativ, nume 

predicativ și două 

substantive în genitiv, 

ambele atribute 

substantivale genitivale 

 

Aplicația: LearningApps                                                                           

Link: https://learningapps.org/view22796567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view22796567
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Cazul vocativ 
 

Aplicație recomandată:  Wordwall 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative;  

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  
 

 

Substantivul care exprimă o chemare adresată cuiva pentru a-i atrage atenția este în 

cazul vocativ. Substantivul în cazul vocativ nu are funcție sintactică, dar poate fi 

centru pentru un atribut. 

Exemple: 

 

 

Substantivele în vocativ pot avea: 

 formă proprie, constuită cu desinențele: 

- e: copile!, Ioane! (la genul masculin) 

- o sau –ă: Anco!, Ană!, fato!, copilă! (la genul feminin) 
 

  aceeași formă cu cazul nominativ: Mihai! tată!, Ioana! Mama! 
 

 o formă constuită cu ajutorul articolului hotărât: elevilor!, nepotule!, fiule! 
    

Substantivele în vocativ au o intonație specifică. În scris, substantivele în vocativ se separă prin 

virgulă de restul enunțului. 

Exemple: 

 

 

După substantivul în vocativ se pune semnul exclamării dacă urmează un îndemn.  

Exemplu:  Mihai! Îmbracă-te! 

Dacă substantivul în vocativ este însoțit de un determinant, întregul grup se desparte prin virgule 

de restul enunțului.  

Exemplu:  Nepoții mei dragi, de când vă aștept! 

 Maria, vino acasă!  

 Maria dragă, de ce nu ești atentă? 

 

 Mamă, ajută-mă!  

 Am ajuns, mama!  

 Unde ai pus, mamă, haina cea nouă? 
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 Nivel 1 

 
1. Substantivul  subliniat în enunțul: „Pisică neascultătoare, ieși din casă!.”, este în cazul ...  

 

2. În enunțul: „Iubiți locuitori ai orașului, stimați invitați, dragi organizatori, declar deschis 

Târgul de Crăciun.” , există ... în cazul vocativ. 

        

3. În enunțul: „Copiii mei dragi, dați-le de mâncare iepurilor!”, substantivul în cazul vocativ 

este ... .   

 

 

  Nivel 2 

 

1. Substantivele subliniate din enunțurile: „Bunica îmi citește o poveste.” și „Bunico, îmi citești 

o poveste?” , sunt, în ordine, în cazurile ... . 

 

2. În enunțul: „Dragi părinți, bine ați venit la vernisajul expoziției noastre de pictură!” , 

substantivele sunt, în ordine, în următoarele cazuri ... . 

 

3. În enunțul: „Campionule, părinții și bunicii tăi se bucură de reușita de astăzi!”, există ...  

 

 

 

  Nivel 3  

1. În enunțul: „Ai citit poeziile colegului de bancă, Radule?” , substantivele au, în ordine, 

următoarele funcții sintactice ... . 

 

2. În enunțul: „Victoria, ai merge la teatru cu colegii surorii tale?” , există ... . 

un substantiv în 

nominativ, subiect, două 

substantive în acuzativ, 

circumstanțial de loc și 

complement 

prepozițional, și un 

substantiv în genitiv, 

atribut substantival 

genitival 

un substantiv în vocativ, 

fără funcție sintactică, 

două substantive în 

acuzativ, circumstanțial 

de loc și complement 

prepozițional, și un 

substantiv în genitiv, 

atribut substantival 

genitival 

un substantiv în 

dativ, complement 

direct și trei 

substantive în 

acuzativ, un 

complement direct 

și două 

complemente 

prepoziționale 

un substantiv în dativ, 

complement indirect, 

un substantiv în 

nominativ, subiect și 

două substantive în 

acuzativ, atribute 

substantivale 

prepoziționale 
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3. În enunțul: „Daniela, explică-i bunicului cu răbdare funcționarea telefonului!”, există: 

un substantiv în 

vocativ, fără funcție 

sintactică, un substantiv 

în dativ, complement 

indirect, două 

substantive în acuzativ, 

unul complement direct 

și unul circumstanțial 

de mod, și un substantiv 

în genitiv, atribut 

substantival genitival 

un substantiv în 

nominativ, subiect, un 

substantiv în dativ, 

complement indirect, 

două substantive în 

acuzativ, unul 

complement direct și 

unul circumstanțial de 

mod, și un substantiv 

în genitiv, atribut 

substantival genitival 

un substantiv în 

vocativ, fără funcție 

sintactică, două 

substantive în dativ, 

ambele complemente 

indirecte, două 

substantive în 

acuzativ, unul 

complement direct și 

unul circumstanțial 

de mod 

un substantiv în vocativ, 

fără funcție sintactică, 

două substantive în 

acuzativ, unul 

complement direct și 

unul circumstanțial de 

mod, și două substantive 

în genitiv, ambele 

atribute substantivale 

genitivale 

 

Aplicația: Wordwall  

Link: https://wordwall.net/ro/resource/26713658 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://wordwall.net/ro/resource/26713658
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Posibilități combinatorii ale substantivului 
 
Aplicație recomandată:  Quizizz 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative;  

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  

 

 

 

 

Exemple: 

 Am un cățel pufos. (atribut adjectival)  

 Am un cățel cu blăniță pufoasă. (atribut substantival prepozițional)  

 Cățelul Marei este pufos. (atribut substantival genitival) 

     

Substantivul este adjunct într-un grup nominal când îndeplinește funcție sintactică de: 

- atribut substantival prepozițional: Cățelul cu blăniță pufoasă este al meu.  

- atribut substantival genitival: Cușca cățelului meu este nouă.  

 

Substantivul este adjunct într-un grup verbal când îndeplinește funcție sintactică de: 

- complement direct: O cunosc pe Alina de douăzeci de ani. 

- complement prepozițional: Vorbeam cu prietenii despre petrecerea de aseară. 

- complement indirect: Le-am dat colegilor cadouri de Crăciun. 
 

 În grupul verbal există și situații speciale. Subiectul stabilește cu verbul predicativ o relație 

de interdependență, iar numele predicativ intră într-o relație ternară cu subiectul și cu verbul 

copulativ.  

 Un substantiv poate fi, în același timp, centru și adjunct, intrând în grupuri diferite. 

 În propoziția: L-am cunoscut pe băiatul colegei mele., substantivul băiatul este adjunct 

în grupul verbal, fiind complement direct, dar și centru pentru atributul substantival genitival 

colegei.  

 

Substantivul se poate combina în enunț cu alte cuvinte și poate avea valoare de centru sau de adjunct. 

Substantivul este centru al unui grup nominal, când i se subordonează diferite atribute. 
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 Nivel 1 

 
1. Substantivul  subliniat în enunțul: „Parcul din cartier seamănă cu un peisaj de basm.” , are 

funcție sintactică de ... . 

 

2. Substantivele centru din propoziția: „Elevul silitor face un exercițiu de matematică.”, sunt ...  

        

3. Substantivul subliniat în enunțul: „Anca se teme de câinii vagabonzi.”, are funcție sintactică 

de ... .    

 

 

  Nivel 2 

 

1. Substantivele subliniate din enunțurile: „Îmi place cadoul Adinei.” și „I-am dat Adinei un 

cadou.”, au, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

2. În enunțul: „Colegele de clasă ale Anei sunt dansatoare.”, substantivele sunt, în ordine, în 

următoarele cazuri ... . 

 

3. În enunțul: „Paltonul mamei și haina mea din piele sunt în dulapul din hol.”, există ... 

 

 

  Nivel 3  

1. În enunțul: „Amerindienii cred că fluturii sunt ființe speciale, capabile să împlinească 

dorințe.”, substantivele au, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

2. În enunțul: „De Crăciun, Andrei le-a oferit daruri părinților și bunicilor.”, există ... .  

un substantiv în 

nominativ, subiect, 

două substantive în 

acuzativ, 

circumstanțial de loc 

și complement 

prepozițional, și două 

substantive în genitiv, 

atribute substantivale 

genitivale 

un substantiv în 

nominativ, subiect, 

două substantive în 

acuzativ, unul 

circumstanțial de 

timp și unul 

complement direct și 

două substantive în 

dativ, ambele 

complemente 

indirecte. 

un substantiv în 

nominativ, subiect, un 

substantiv în dativ, 

complement indirect,  

două substantive în 

acuzativ, unul 

circumstantial de timp 

și unul complement 

direct și un substantiv 

în genitiv, atribut 

substantival genitival 

un substantiv în dativ, 

complement indirect, 

un substantiv în 

nominativ, subiect și 

trei substantive în 

acuzativ, două 

complemente directe 

și unul circumstanțial 

de loc 
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3. În enunțul: „Stimați părinți, olimpiada de matematică a fost un succes pentru elevii școlii 

noastre.”, există ... . 

un substantiv în vocativ, 

fără funcție sintactică, 

două substantive în 

nominativ, unul subiect 

și unul nume predicativ, 

un substantiv în 

acuzativ, complement 

prepozițional și un 

substantiv în genitiv , 

atribut substantival 

genitival 

două substantive în 

nominativ, ambele 

subiecte, două 

substantive în 

acuzativ, ambele 

atribute 

prepoziționale și un 

substantiv în dativ, 

complement indirect 

un substantiv în 

nominativ, subiect, 

trei substantive în 

acuzativ, unul 

complement direct, 

unul complement 

prepozițional și unul 

atribut prepozițional 

și un substantiv în 

dativ, complement 

indirect 

un substantiv în 

nominativ, subiect, 

două substantive în 

acuzativ, unul 

complement direct și 

unul atribut 

prepozițional și două 

substantive în dativ, 

ambele complemente 

indirecte 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicația: Quizizz                                                                       

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/61caeb37eac01f0020357282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/61caeb37eac01f0020357282
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UNITATEA 4 
Popasuri cu tâlc 
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Textul narativ literar în versuri 
 
Aplicație recomandată:  LearningApps 

Recomandare: Lecție de însușire de noi  cunoștințe 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.2. Rezumarea unor texte cu grade diverse de dificultate 

CS 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversități materialelor citite 

 

 

     

 

       Grigore Alexandrescu (1814 - 1885) a fost poet și fabulist român din 

generația scriitorilor care și-au legat numele de Revoluția de la 1848. 

Creația sa este redusă ca dimensiune. Poeziile sale au teme ca istoria 

națională, trecerea timpului, copilăria, rolul poetului în societate. A scris 

circa 40 de fabule în care critică aspecte negative ale epocii sale sau 

defecte omenești. Printre ele se numără: 

 Boul și vițelul 

 Câinele și cățelul 

 Lupul moralist 

 Dreptatea leului 

 Vulpea liberală 

 Toporul și pădurea 

 Șoarecele și pisica etc.  

 

Grigore Alexandrescu este considerat cel mai important fabulist român. Tot lui îi revine meritul de 

a fi consacrat în literatura noastră, ca specii literare autonome: epistola, meditația și satira.  

 

 

Text suport: „Uliul și găinile” de Grigore Alexandrescu 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/uliul-i-ginile-de-grigore-alexandrescu  

 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/uliul-i-ginile-de-grigore-alexandrescu
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  Nivel 1 

 
1. Titlul operei face trimitere la ... . 

 

2. Uliul ajunge în curtea păsărilor deoarece ... . 

      

3. În curtea lui Ion se găseau ... .     
 

  
 
  Nivel 2 

 
1. Găinile își doreau să găsească pe cineva ... . 

 

2. Deși se poartă frumos cu toate păsările, uliul este ajutat doar de ... . 

   

3. Cuvintele găini, cocoși, gâște fac parte din câmpul lexical al ... . 

 

 

 

  Nivel 3 

1. Sunt sinonime ale verbului a se căi cuvintele ... . 

a deplânge, a-i părea bine a regreta, a pătimi a regreta, a-i părea rău a merge, a umbla 

 

2. În versurile „Dar când mă juram astfel era legat, supus, / Acum însă sunt slobod și vă 

privesc de sus.” există ... .  

o pereche de 

sinonime și una de 

antonime 

o pereche de 

sinonime și una de 

omonime 

o pereche de 

omonime și una de 

antonime 

o pereche de 

omografe și una de 

omofone 

 

3. Textul „Uliul și găinile” de Grigore Alexandrescu este un text ... . 

 

Aplicația: LearningApps                                                               

Link:  https://learningapps.org/view23127432 

https://learningapps.org/view23127432
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Structura textului narativ în versuri 
 

Aplicație recomandată: Wordwall 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.2. Rezumarea unor texte cu grade diverse de dificultate 

CS 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversități materialelor citite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         În structura unei fabule pot fi identificate două părți: 

 narațiunea propriu-zisă (povestirea unei întâmplări) 

 morala (învățătura care se desprinde din text) 

      Morala poate fi: 

explicită implicită 

plasată la sfârșitul, la începutul 

sau chiar la mijlocul textului 

cititorul fiind cel care trebuie să o 

deducă din întâmplarea prezentată 

 

Scriitorul francez La Fontaine spunea că partea narativă a unei fabule reprezintă „trupul”, în timp 

ce morala este „sufletul” fabulei. Altfel spus, una fără cealaltă nu pot exista: narațiunea ilustrează 

morala, care, la rândul ei, nu poate fi înțeleasă decât prin intermediul întâmplării povestite. 

 

Fabulele sau istorioarele cu tâlc există în toate culturile lumii, din cele mai vechi timpuri.  În 

literatura română, autori de fabule sunt Alecu Donici, Anton Pann, Grigore Alexandrescu, George 

Topîrceanu, Tudor Arghezi, Cincinat Pavelescu. 

 

Text suport: „Uliul și găinile” de Grigore Alexandrescu 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/uliul-i-ginile-de-grigore-alexandrescu  

 Fabula este o narațiune scurtă, în versuri sau în proză, în care, prin 

intermediul unei întâmplări puse pe seama unor animale, plante sau obiecte, 

sunt criticate defecte omenești cu scopul de a le îndrepta. 

 

 Spațiul și timpul sunt vag precizate, deoarece întâmplarea are o 

semnificație generală, fiind valabilă în societatea umană de oriunde și de 

oricând. 

 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/uliul-i-ginile-de-grigore-alexandrescu


                                                                                                                                      

- 90 - 
 

 
  
 
  Nivel 1 

 
1. Întâmplările prezentate în text au loc ... . 

 

2. Evenimentele prezentate se pot petrece ... .      

 

3. Măsura ultimelor patru versuri este de ... . 

   
 

  
 
  Nivel 2 

 
1. În primele opt versuri din text se combină următoarele tipuri de rimă ... . 

 

2. Verbele la persoana I din versurile: „Eu de-aș fi fost găină nu l-aș fi slobozit:/ Dumnealor au 

făcut-o și văz că s-au căit.”  îl desemnează pe ... . 

   

3. Păsările de curte nu se mai tem de uliu deoarece ... . 

 

 
  Nivel 3 

1. Ce face uliul după ce este eliberat?  

 

2. Cum reacționează găinile când înțeleg că au greșit? 

                 

3. Prin această întâmplare, autorul încercă să transmită un mesaj cititorilor. Care crezi că ar fi 

acesta? 

 

 

  

 

Aplicația: Wordwall                                                                                                   

                 

Link: https://wordwall.net/ro/resource/27167250   

 

https://wordwall.net/ro/resource/27167250
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Enumerația. Personajele 
 
Aplicație recomandată:  Quizizz  

Recomandare: Lecție mixtă 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe marginea unor texte diverse. 

CS 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversității materialelor citite 

         Enumerația este figura de stil care constă în înșiruirrea mai multor termeni de același fel 

pentru a accentua ideea exprimată sau pentru a detalia aspectele descrise.  

Exemple: 

 

 

 

 

 

 Termenii unei enumerații se despart prin virgulă.  

 Personajele din fabule – animale, plante, păsări sau obiecte - sunt personificate, rolul lor 

fiind de a întruchipa anumite tipuri de oameni, criticați pentru defectele lor: prostia, lăcomia, 

lăudăroșenia, cruzimea, dorința de putere, orgoliul, zgârcenia etc.  

 Întâmplarea simplă pe care o prezintă fabula se bazează, de regulă, pe opoziția dintre 

personaje, acest contrast fiind vizibil încă din titlu: Greierele și furnica, Lupul și mielul, Șoarecele 

de câmp și șoarecele de la oraș, Corbul și vulpea, Stejarul și trestia – Jean de La Fontaine, Câinele 

și cățelul, Boul și vițelul, Uliul și găinile - Grigore Alexandrescu, Bivolul și coțofana de George 

Topîrceanu etc. Deseori, personajele se află în opoziție: unul este într-o poziție superioară, de care 

este mândru și cu care se laudă, iar celălalt, într-o poziție inferioară, lipsit de posibilități sau resurse. 

În urma unui eveniment neprevăzut, raportul dintre personaje se inversează.  

Text suport: „Uliul și găinile” de Grigore Alexandrescu 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/uliul-i-ginile-de-grigore-alexandrescu  

„Topitorii, cuptoare, mori, puțuri, fierăstraie, 

O sârmă dă lumini, o țeavă vâlvătaie.”    

                                   

(Tudor Arghezi, Cel ce gândește singur) 
 

„Eu nu strivesc corola de lumini a lumii 

 și nu ucid cu mintea tainele ce le-ntâlnesc în 

calea mea 

 în flori, în ochi, pe buze ori morminte (...) căci 

eu iubesc  

și flori și ochi și buze și morminte.”  

(Lucian Blaga) 

 

„Să strecor pe un fir de ață 

Micșorata, subțiata și nepipăita viață. “  

 (Tudor Arghezi, Cuvânt) 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/uliul-i-ginile-de-grigore-alexandrescu
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  Nivel 1 

 
1. Enumerația este figura de stil care constă în ... . 

 

2. Figura de stil care apare în versul „Acum sunt însă slobod și vă vorbesc de sus” este ... . 

  

3. Figura de stil care apare în versurile „Și răpi o găină, pe urmă două, trei,/ Pe urmă câte vrei” 

este ... .    

 

  
 
  Nivel 2 

 
1. Având în vedere cuvântul subliniat, aspectul care umanizează uliul, surprins în versul „Le 

spuse că se simte din suflet norocit” este ... .  

  

2. Având în vedere cuvintele subliniate, aspectul care umanizează găinile, surprins în versurile 

„S-apucară de lucru: azi, mâine, se-ncercară,/ Și cu ciocuri, cu unghii, abia îl dezlegară” 
este ... . 

    

3. Având în vedere cuvintele subliniate, aspectul care umanizează uliul, surprins în versurile „O! 

Eu știu foarte bine cuvântul ce v-am dat,/ Și ce fel m-am jurat. / Dar când mă juram astfel, 

eram legat, supus,/ Acum sunt însă liber și vă vorbesc de sus” este ... . 

 

 
  Nivel 3 

1. Așa cum reiese din text, atitudinea naratorului față de păsările de curte este ... . 

 

2. În natură, relația dintre uliu și găini este ... . 
 

3. Din versurile „El le făgăduiește/ [...]/ Că la orice primejdii va ști a le-ajuta:/Încă din înălțime, 

el le va da de știre, / Când asupră-le vulpea va face năvălire.”, reiese ... . 

 

 

Aplicația: Quizizz                                                                                             

                 

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/61d5e2de03442e001e3caac9   

https://quizizz.com/admin/quiz/61d5e2de03442e001e3caac9
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Pronumele personal 
 

Aplicație recomandată: Quizizz 

Recomandare: Lecție de actualizare a cunoștințelor 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative;  

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  

 

 Pronumele este partea de vorbire care, într-o comunicare, ţine locul unui 

substantiv (este un înlocuitor, un substitut al substantivului).  

 Pronumele personal indică diferitele persoane care participă la actul 

comunicării. Pronumele personal are trei persoane:  

 persoana I – vorbitorul: eu, noi;  

 persoana a II-a – ascultătorul: tu, voi;  

 persoana a III-a – cel despre care se vorbeşte: el, ea, ei, ele. 
 

Pronumele are două numere: singular și plural. Genul apare doar la persoana a III-a. 
 

 Pronumele stă în același caz și îndeplinește aceeași funcție sintactică ca substantivul pe 

care-l înlocuiește.  Pronumele are forme accentuate pentru toate cazurile. Pentru cazurile acuzativ 

și dativ, are și forme neaccentuate sau clitice. Formele pronumelui personal sunt: 

Caz Forme 

Persoana I Persoana a II-a Persoana a III-a 

singular plural singular plural singular plural 

m f m m 

N  eu noi tu voi el ea ei ele 

Ac accentuate mine noi tine voi el ea ei ele 

 clitice/ 

neaccentuate 
mă  

m 

ne te vă 

v 

îl 

l 

o îi  

i 

le 

D accentuate mie nouă ție vouă lui ei lor lor 

 clitice/ 

neaccentuate 
îmi 

mi 

ne  

ni 

îți 

ți 

vă 

vi 

îi 

i 

îi 

i 

le 

li 

le 

li 

G  - - - - lui ei lor lor 

V  - - tu! voi! - - - -      

  

 

 

  

În enunțuri, cliticele pronominale: 

- anticipează complementul direct și indirect. Exemple:  O întreb pe Ana. Îmi dai mie pere. 

- reiau complementul direct și indirect. Exemple: Pe tata îl ascultă. Marei îi aduce flori.  

Dacă într-un enunț apar două clitice pronominale, cliticul de dativ stă înaintea cliticului de acuzativ. 

Exemple:  Caietul ți l-am adus ieri. Dă-mi-le imediat! 
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 Nivel 1 

 

1. Pronumele personal are forme clitice (neaccentuate) pentru cazurile ... . 

 

2. Pentru cazul vocativ, pronumele personal are forme la persoana ... . 

   

3. Pronumele subliniate în enunțul „Pe ele le-am așteptat ieri la aeroport.”, sunt în cazul ... .     

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Există  un pronume personal în enunțul ... . 

 

2. Cliticul pronominal este așezat după verb în enunțul ... . 

 

3. În enunțul „Am aflat veștile despre ele, dar nu ne-au convins de vinovăția lor.” pronumele 

personale stau, în ordine, în următoarele cazuri ... . 

 

 

  

  Nivel 3 

1. În enunțul „El a desenat ca mine, dar tabloul lui a fost mai reușit.”, există ... . 

 

2. În enunțul „Mi-a dat cartea ei, dar mi-a spus să am grijă de ea.”, există ... . 

         

3. În enunțul „Tu, vii cu mine la ele sau rămâi cu ei?”, există ... . 

 

 

Aplicația: Quizizz                                                            

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/61d86b76060cba001d93e0e6 

Corina-i la școală. 
Prietenii vi-i întâlniți 

mai târziu. 
Mama-i veselă astăzi. 

Unde-i cartea de 

engleză? 

Te-am așteptat două 

ore în ploaie. 
Mihai îți dă o floare. Dați-ne sania înapoi! 

Te cunosc de cinci 

ani. 

https://quizizz.com/admin/quiz/61d86b76060cba001d93e0e6
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Pronumele personal de politețe 
 
 

Aplicație recomandată: Wordwall 

Recomandare: Lecție de consolidare a  cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative;  

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  

 
 

 

 

 

 
 

      Pronumele personale de politețe și formulele de reverență exprimă grade diferite de respect: 

grad redus de politețe: dânsul, dumneata politețe standard: dumneavoastră grad sporit de politețe: Domnia Voastră 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Formele pronumelui personal de politețe sunt: 

  Grad minim 

de respect 

Politețe standard Grad maxim 

de politețe 

Persoana 

a II-a 

singular N-Ac-V dumneata  (d-ata) 

G-D dumitale  (d-tale) 

N-Ac-D-G-V dumneavoastră 

(dv., dvs, d-voastră) 

N-Ac-V Domnia Voastră 

G-D Domniei Voastre 

plural - N-Ac-D-G-V dumneavoastră N-Ac-V Domniile Voastre 

G-D Domniilor Voastre 

Persoana 

a III-a 

singular N-Ac dânsul (m), dânsa (f) 

G-D dânsului (m), dânsei (f) 

N-Ac-D-G (m) dumnealui (d-lui) 

                   (f)   dumneaei (d-ei) 

(rar, m-f) N-Ac dumneasa  

                G-D dumisale 

 

N-Ac Domnia Sa 

G-D Domniei Sale 

plural N-Ac dânșii (m), dânsele (f) 

G-D  dânșilor (m), dânselor (f) 

N-Ac-D-G  dumnealor (d-lor) N –Ac  Domniile Lor 

G- D  Domiilor lor 

Pronumele personal de politețe sau pronumele de reverență 

arată respectul față de o persoană. Acest pronume are numai 

persoana a II-a și a III-a și se diferențiază după gen doar la persoana 

a III-a, numărul singular.  

 

Formulele reverențioase sunt folosite în situații de 

comunicare oficiale sau protocolare și se ortografiază cu 

majuscule la ambii termeni: Domnia Ta, Preasfinția Sa, 

Alteța Sa, Excelența Sa. 

În vorbirea populară și familiară, există pronume personale 

de politețe pentru adresarea respectuoasă către cei în vârstă: 

mata, matale, mătălică, mătăluță, tălică etc. 

 

 

 

Pronumele dumneavoastră impune acordul la plural, 

chiar dacă adresarea este făcută către o singură persoană. 

Ca și pronumele personal propriu-zis, pronumele 

personal de politețe este dublat de clitice pronominale.  

Exemple:  Pe dumneavoastră vă așteptam.  

      Dumitale ți-am trimis coletul. 
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  Nivel 1 

 
1. Pronumele personal de politețe are forme pentru ... . 

 

2. Pronumele personale de politețe dânsul, dânsa, dânșii, dânsele exprimă ... . 

        

3. La persoana a II-a, pronumele personal de politețe are forme pentru ... .  
 

  
 
  Nivel 2 

 
1. Pronumele personal de politețe din enunțul: „Vizita dumnealor mi-a făcut plăcere.”, este în 

cazul ... . 

 

2. Pronumele personal de politețe din enunțul: „Dumneata de acolo, treci în banca aceasta!” 

este în cazul ... . 

 

3. În enunțul: „Vom vorbi cu dumneaei despre inițiativele dumitale.”, există:  

 

 
  Nivel 3 

1. În enunțul: „Dumneavoastră nu ați înțeles că în această lucrare dumnealui prezintă o teorie 

nouă.”, există ... . 

 

2. În enunțul: „Dumnealui a ajuns aici după dumneavoastră.”, există ... .  

 

3. În enunțul: „Pe dumneata și pe dumnealui v-am cunoscut în casa dumneaei.”, există ... . 

 

 

 

 

Aplicația: Wordwall                                                                                            

                 

Link:   https://wordwall.net/ro/resource/27273943  

 https://wordwall.net/ro/resource/27274569  

https://wordwall.net/ro/resource/27273943
https://wordwall.net/ro/resource/27274569
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Posibilități combinatorii ale pronumelui 
 

 

Aplicație recomandată: Quizziz  

Recomandare: Lecție de consolidare a  cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative;  

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  

CS 4.5. redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și competența lingvistică, în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții  

Pronumele personal și pronumele personal de politețe îndeplinesc aceleași funcții 

sintactice ca substantivul. 
 

Într-un grup de cuvinte, pronumele poate fi: 

- centru (când este determinat de un atribut). Exemplu:  Dumnealui din stânga e vărul meu. 

- adjunct în grupul nominal (când este atribut pronominal prepozițional sau atribut 

pronominal genitival). Exemple:  cartea de la tine, caietul lui 

- adjunct în grupul verbal (când este complement sau circumstanțial).  

Exemple:  te-am văzut, îți spune, le-am vorbit dumnealor... 
 

Pronumele personal și pronumele personal de politețe pot îndeplini următoarele funcții sintactice: 

Funcție sintactică: Cazul Exemple: 

 Subiect  N Ele ne-au așteptat la gară. 

Dumneavoastră veți prezenta lucrarea imediat. 

 Nume predicativ N Câștigătoarea este ea. Campionii vor fi dumnealor. 

 Complement direct Ac Pe mine m-ai așteptat?  

Pe dumneavoastră v-am cunoscut la sprectacol. 

 Complement 

prepozițional 

Ac Vorbeam cu tine despre ei.  

Am discutat cu dumnealor despre proiectul acesta. 

 Circumstanțial de loc Ac Ne-am așezat lângă voi. Plecăm spre dumneavoastră. 

 Circumstanțial de timp Ac Ai ajuns după noi. Domnii au ajuns după dumneaei.  

 Circumstanțial de mod Ac Diana desenează ca tine. Procedăm ca dumneavoastră! 

 Atribut pronominal 

prepozițional 

Ac Mi-a plăcut cadoul de la tine.  

M-a bucurat întâlnirea cu dumnealui.  

 Complement indirect D Ți-am dat doar ție cadoul. Dumnealor nu le-a plăcut filmul. 

 Atribut pronominal 

genitival 

G Atenția lor m-a bucurat. Vorbele dumitale m-au încurajat.  
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  Nivel 1 

 
1. Pronumele personal de politețe are valoare de centru în enunțul ... . 

 

2. Există un pronume personal cu valoare de adjunct în enunțul ... . 

 

3. Pronumele subliniate în enunțul: „Dumnealui din ultimul rând mi-a dat flori.”, îndeplinesc, 

în ordine, următoarele funcții sintactice ... .        
 

  
 
  Nivel 2 

 
1. Pronumele subliniate în enunțurile: „El cântă foarte frumos.” și „Prietenul meu este el.”, au, 

în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

2. Pronumele personale subliniate în enunțul: „I-am spus și ei de întâlnire, dar părerea ei nu 

contează.”, îndeplinesc, în ordine, următoarele funcții sintactice: ... . 

 

3. În enunțul: „A găsit loc și s-a așezat lângă mine, deși a ajuns după noi la film.” pronumele 

personale îndeplinesc, în ordine, următoarele funcții sintactice: ... . 

 

 

  Nivel 3 

1. În enunțul: „Ei v-au adus dumneavostră florile acestea.”, există ... . 

 

2. În enunțul: „Dumneaei a vorbit cu mine despre propunerea dumitale.”, există ... .  

 

3. În enunțul: „Dumnealor ne așteaptă să începem proiectul, dar discuția cu voi a fost lungă și 

am întârziat.”, există ... . 

 

 

Aplicația: Quizizz                                                                                               

Link:  https://quizizz.com/admin/quiz/61dda202668ada001e7b68e2 

M-am întâlnit cu 

dumnealui la teatru. 
La conferință, m-am 

așezat lângă dumneaei. 
Dumneavoastră nu v-

a plăcut lucrarea mea. 
Dumneaei din dreapta 

este mama mea. 

Ele vor pleca astăzi în 

excursie. 

Ceaiul pentru tine 

este amar. 
Cartea lui Matei este 

nouă. 
Ei s-au întros din 

concediu. 

https://quizizz.com/admin/quiz/61dda202668ada001e7b68e2
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Pronumele reflexiv are forme numai pentru cazurile acuzativ și dativ.  

Forme proprii are doar pentru persoana a III-a. Aceste forme sunt 

identice la singular și la plural și nu au categoria genului.  

 

Pronumele reflexiv 
 
Aplicație recomandată: Quizziz  

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative;  

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  

CS 4.5. redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și competența lingvistică, în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Formele pronumelui reflexiv sunt: 

Cazul Forme Persoana a III-a 

Ac accentuate (pe) sine 

clitice/ neaccentuate se, s- 

D accentuate sieși, sie 

clitice/ neaccentuate își, și- 

            

 Pentru persoanele I și a II-a singular și plural se folosesc formele clitice/ neaccentuate ale 

pronumelui personal. Acestea sunt pronume reflexive când au aceeași persoană și același număr cu 

verbul. 

Exemple:  

 

Pronumele reflexiv exprimă identitatea dintre obiectul 

asupra căruia se exercită acțiunea verbului (complementul) 

și subiectul propoziției. 
 

 

Mă spăl pe față.                              

                       I sg  I sg      

      acceași persoană: mă = pronume reflexiv                                                       

 

                 Mama mă spală pe față. 

                            I sg  III sg 

  persoane diferite: mă = pronume personal 
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  Nivel 1 

 
1. Pronumele reflexiv are forme pentru cazurile ... . 

 

2. Pronumele reflexiv are forme proprii pentru persoana ... . 

   

3. Pronumele subliniate în enunțul: „Ea se cunoaște pe sine cel mai bine.”, sunt în cazul ... .     

  

   

  
 
  Nivel 2 

 
1. Există  un pronume reflexiv în enunțul: 

 

2. Pronumele subliniate în enunțurile: „Mama are grijă de sine.” și „Mama are grijă de ea.” 

sunt, în ordine ... . 

 

3. Pronumele subliniate în enunțurile: „Mă oblig să citesc toată cartea.” și „Mă întreabă de tine 

mereu.”, sunt, în ordine: ... . 

 

 

 
  Nivel 3 

1. În enunțul: „Copiii și-au promis să-și spună adevărul și să se sprijine între ei.”, există ...  

 

2. În enunțul: „După ce te speli pe mâini, te ștergi, apoi te aștept la masă.”, există ... .  

 

3. În enunțul: „Ei ți-au reparat bicicleta pe care ți-ai luat-o din târg vara trecută.”, există... 

 

 

 

 

Ne-a întâlnit la piață. Îmi amintesc cu drag 

de tine. 

Matei mă ceartă tot 

timpul. 
Lucrarea lui este bine 

scrisă. 
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Aplicația: Quizizz   

                                                                                          

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/61ddb019a1cfc1001ef65f62  

 

 

Pronumele (personal, de politețe și reflexiv) – CONSOLIDARE 

Aplicația: Quizizz                                                                     

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/5c8d1bde240269001c604826  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/61ddb019a1cfc1001ef65f62
https://quizizz.com/admin/quiz/5c8d1bde240269001c604826
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Numeralul cardinal 
 
Aplicație recomandată:  LearningApps, Quizizz 

Recomandare: Lecție mixtă  

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative;  

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  

CS 4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și competența lingvistică, în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții  
 

      

     

După alcătuire, numeralele cardinale sunt: 

simple: unu, doi, ..., zece 

 

compuse:  

 

 

cele de la 11 la 19: treisprezece, șaisprezece 

cele compuse cu un numeral de la 2 la 9 + substantivul zeci:  

patruzeci, șaizeci, optzeci 

cele compuse cu un numeral de la 1 la 19 + substantivele 

sută/ sute, mie/ mii, milion/ milioane, miliard/miliarde:  

o sută, trei mii, șapte milioane, cinci miliarde 

cele compuse cu structură mixtă, legate prin și sau prin de: 

trei sute patruzeci și nouă, cincizeci de mii șapte sute doi... 

 

Numeralele cardinale nu au gen.  Exemple:  șase copii – șase mașini 

Excepție fac numerale unu (un)/una (o), doi/două și a compuselor cu acestea: 

Exemple:  doisprezece copaci – douăsprezece frunze 

       douăzeci și unu de elevi - douăzeci și una de flori 

      o sută doisprezece lei -  o sută douăsprezece mături 
 

În scrierea datei se folosec cifre arabe și romane sau doar arabe. 

Exemple:  12 II 2022,  7.03.2021,  01.09.1999 

Pentru prima zi a lunii se folosește numeralul ordinal întâi. Pentru zilele de 21 și 31, se utilizează 

masculinul (douăzeci/ treizeci și unu).  Exemplu:  Este născut în 31 mai. 

 Pentru zilele de 2, 12, 22 sunt acceptate ambele forme. Exemplu: douăzeci și doi/ două mai.  

Numeralul cardinal poate avea:  

Numeralul este partea de vorbire flexibilă care exprimă un număr sau arată ordinea 

obiectelor prin numărare.  

Numeralul cardinal exprimă un număr sau numărul obiectelor.  
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• valoare adjectivală - când determină un substantiv cu care se acordă în gen și caz:                  

Exemple:  trei copii,  nouă mașini, șapte sute patru case 

Observație:    În structura numeralului de la douăzeci în sus + prepoziția de + substantiv, 

  prepoziția se grupează cu numeralul, care se subordonează substantivului.   

  Gruparea numeral cardinal + de  are valoare adjectivală, demonstrată de acordul 

  în gen al articolului demonstrativ. 

  Exemplu: cei patruzeci și cinci de șoferi -  cele patruzeci și cinci de mașini 

 

• valoare pronominală - când înlocuiește un substantiv, comportându-se asemenea pronumelui. 

Exemple:  Doi dintre actori au întârziat la repetiții. Pe cei șapte i-am așteptat.  

Observație:   Când are valoare pronominală, numeralul cardinal poate fi însoțit sau nu de  

  articolul demonstativ 

  Exemplu:  (Cei) șase au ajuns devreme.  

 

• valoare substantivală:   

- când apare în texte de matematică. 

Exemple: Doi înmulțit cu doi fac patru. Cinci plus cinci fac zece. 

- când nu se acordă în gen cu substantivul pe care îl însoțește, denumind un obiect.  

 Exemple: Așteaptă autobuzul 102. Stă în sectorul 6.  

       Locuiește la etajul 1. A ajuns la pagina 92.  
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  Nivel 1 

 
1. Există un numeral cardinal simplu în enunțul: ... . 

 

2. Dintre enunțurile de mai jos, este corect alcătuit enunțul: ... . 

 

3. Numeralul cardinal poate avea următoarele valori ... .   
 

  
 
  Nivel 2 

 
1. Numeralul din enunțul: „Am cinci cărți de povești.”, are valoare ... .  

 

2. Numeralul din enunțul: „Andrei are mulți prieteni, iar trei dintre ei îi sunt colegi.”, are valoare 

... .   

 

3. Dintre enunțurile de mai jos, enunțul în care numeralul nu are valoare substantivală este ... 

 

 

 
  Nivel 3 

1. În enunțul: „Ca să ajung la bunici în treizeci de minute, iau autobuzul 10 și merg șase stații.”, 

există ... . 

 

2. În enunțul: „Carla are șapte colege sportive, două sunt atlete și cinci sunt handbaliste.”, 

există ... .  

 

3. Numeralele subliniate în enunțul: „Am trei verișori și am primit de la cei trei o carte în care 

am citi deja până la pagina 52.”,  au, în ordine, următoarele valori ... . 

 

 

Am primit o nouă 

rochie roșie. 

Nouă ne plac bomboanele 

de ciocolată. 

Magda a împlinit 

nouă ani. 

Nu ne-au dat și nouă 

napolitane. 

Am scris 20 poezii. 
Tata a ajuns la ora 

douăsprezece. 

Astăzi este unu 

martie. 

Trei și cu trei face 

șase. 

Matei are 55 de 

kilograme 
Port la pantofi 

numărul 37. 
Pentru a ajunge la școală, 

iau autobuzul 103. 
Ne-am oprit la 

kilometrul 78. 
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Aplicația:  LearningApps 

                                                 

Link: https://learningapps.org/view23258508                                                                            

Aplicația: Quizizz     

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/61df071d1f004f001dd5e28f  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view23258508
https://quizizz.com/admin/quiz/61df071d1f004f001dd5e28f
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Numeralul ordinal 
 
Aplicație recomandată:  LearningApps, Quizizz 

Recomandare: Lecție mixtă  

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative;  

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  

CS 4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și competența lingvistică, în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții  
 

    

 

 

 

 

 

         Numeralele ordinale se formează de la cele cardinale, 

         având stuctura: 

 

 

 

Numeralul ordinal poate avea:  

• valoare adjectivală - când determină un substantiv cu care se acordă în gen și caz 

Exemple:  Al treilea coleg a plecat azi.  A doua scenă a fost mai bine realizată. 

• valoare pronominală - când înlocuiește un substantiv, comportându-se asemnea pronumelui 

Exemple:  A treia a întârziat. L-am așteptat pe cel de-al patrulea.  

Când are valoare pronominală, numeralul ordinal poate fi însoțit sau nu de articolul demonstrativ.  

Exemplu:  (Cea de-) a zecea a ieșit din grup.  

      

Numeralul ordinal își schimbă valoarea, putând deveni numeral cardinal cu valoare substantivală 

pentru că semnifică o denumire numerică.   Exemplu:  Trăim în secolul XXI. 
 

În scris, numeralele ordinale pot fi redate prin: 

- litere: al șaptelea coleg 

- cifre romane: secolul al IV-lea, secolul XII 

- cifre arabe, în special pentru numere mari: a 30-a aniversare, al 400-lea produs 

Numeralul ordinal exprimă ordinea obiectelor prin numărare.  

Numeralul ordinal are forme diferite de gen: 

 primul/ prima 

 întâiul/întâia 

 al doilea/a doua 

 al douăzeci și unulea/a douăzeci și una etc.  
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  Nivel 1 

 
1. Intrusul din seria cei cinci, al șaselea, a noua, al paisprezecelea, a treisprezecea este ... . 

                           

2. Numeralul ordinal poate avea următoarele valori ... . 

   

3. Dintre enunțurile de mai jos, este corect alcătuit enunțul ... . 
 

  
 
 
  Nivel 2 

 
1. În enunțul: „Victor s-a îndreptat spre al șaselea pentru a-l saluta.”, numeralul ordinal are 

valoare ... . 

 

2. În enunțul: „Cel de-al treilea cadou primit a fost de la bunica.”, numeralul ordinal are valoare 

... . 

 

3. În enunțul: „Mi-am cumpărat din prima librărie din oraș trei creioane, cinci pixuri și zece 

caiete.”,  există ... . 

 

 

 
  Nivel 3 

1. În enunțul: „La al doilea concurs de șah la care a participat, Valeria a obținut locul întâi și 

a primit cinci cărți.”, există ... . 

 

2. În enunțul: „Cel de-al doilea mi-a spus că are pe al treilea raft primele cărți primite la 

concursurile de lectură.”, există ... .  

 

3. În enunțul: „Pe  întâi martie, am cumpărat pentru cele trei doamne din familia mea trei 

zambile, cinci stânjenei și șapte frezii.”, există ... . 

 

 

 

Al optulea meci a fost 

câștigat de echipa 

noastră. 

Al optelea sosit  a 

fost Mihai.. 

Maria a plecat cu a 

cincia mașină. 

La concursul de ieri, 

Mircea a fost al 

cincelea. 
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Aplicația:  LearningApps         

                                                          

Link: https://learningapps.org/view23259178  

 

 

Aplicația: Quizizz      

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/61df0e3774c5a30020256027 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view23259178
https://quizizz.com/admin/quiz/61df0e3774c5a30020256027
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UNITATEA 5 
Călătorii de tot felul 
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Textul narativ literar. Noi pagini, alte idei 
 
 
Aplicația recomandată: Quizizz 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe marginea unor texte diverse; 

CS 2.4. Manifestarea preocupării de a înțelege diverse tipuri de texte citite. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Text suport: „George și cheia secretă a Universului” de Lucy și Stephen Hawking  

 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/george-i-cheia-secret-a-

universului-de-lucy-i-stephen-hawking  

 

Textul narativ prezintă derularea unor întâmplări într-o 

ordine logică și temporală. Acțiunea dintr-un text narativ 

constă în evenimentele despre care se povestește și care se 

desfășoară într-un anumit timp și spațiu. 

Personajele îndeplinesc acțiunile, având contribuții diferite 

la evenimentele relatate. 

 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/george-i-cheia-secret-a-universului-de-lucy-i-stephen-hawking
https://www.slideshare.net/carminavolanin/george-i-cheia-secret-a-universului-de-lucy-i-stephen-hawking
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  Nivel 1 
 

1. Fac parte din câmpul lexical al spațiului cosmic cuvintele din seria ... . 

 

2. Personajul principal al textului este ... . 

    

3. Întâmplarea se petrece ... . 

 

 

 

  Nivel 2 
 

1. Personajele din text călătoresc ... . 

 

2. Cele patru planete mari sunt ... . 

   

3. Inelele planetei Saturn sunt formate din ... .  

 

 

 

  Nivel 3  
   

1. Naratorul întâmplărilor relatate este ... .  

 

2. O replică prin care Annie îl necăjește în glumă pe George este ... .  

                            

3. Caracteristicile textului narativ literar care pot fi identificate în textul citit sunt ... . 

 

 

 

Aplicația: Quizizz                                           

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/61ffa568fc3d0f001edfdd6c  

planetă, Soare, a pluti Pământ, cometă, gigantic planetă, a se roti, cerul planetă, cometă, cerul 

cu o navă spațială pe o cometă cu avionul cu vaporul 

https://quizizz.com/admin/quiz/61ffa568fc3d0f001edfdd6c
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Textul narativ literar. Acțiunea, spațiul, timpul 
 
 
Aplicații recomandate:  Quizizz, LearningApps 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din textele literare și nonliterare, continue, discontinue 

și multimodale; 

CS 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe marginea unor texte diverse. 

                 

 Textul narativ prezintă derularea unor întâmplări într-o ordine logică și temporală. 

Acțiunea dintr-un text narativ constă în evenimentele despre care se povestește și care se desfășoară 

într-un anumit timp și spațiu.

 

 Textul narativ de dimensiuni reduse, a cărui acțiune este limitată la un singur eveniment 

semnificativ din viața personajelor se numește schiță. Într-o schiță, timpul este limitat și spațiul 

desfășurării întâmplărilor este restrâns. Ritmul acțiunii este viu, iar detaliile sunt semnificative. 

 

 

Text suport: „D-l Goe...” de I. L. Caragiale 

 

Link: 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-

a/Limba%20si%20literatura%20romana/EDP/#p=84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Limba%20si%20literatura%20romana/EDP/#p=84
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Limba%20si%20literatura%20romana/EDP/#p=84
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  Nivel 1 

1. Fac parte din câmpul lexical al călătoriei cuvintele din seria ... . 

 

2. Călătoria celor patru personaje are loc în data de ... . 

     

3. Doamnele pleacă la București deoarece ... . 

  

 

 

 

  Nivel 2 

 

1. Seria care cuprinde indici de timp prezenți în text este ... . 

 

2. Cuvintele care indică spațiile în care se petrece acțiunea sunt cuprinse, în ordine, în varianta ...  

 

3. Acțiunea desfășurată în text poate fi caracterizată prin cuvintele din seria ... . 

 

 

 

 

  Nivel 3 

 

1. Numele orașului din care pleacă Goe în călătorie nu este precizat deoarece ... .  

 

2. Întâmplările prezentate sunt narate de ... .  

 

3. Caracteristicile textului narativ literar care pot fi identificate în textul citit sunt ... . 

compartiment, bilet, 

costum, pălărie 

tren, peron, a coborî, 

urcare 

peron, tren, bilet, 

stație 

beretă, a merge, tren, 

stație 

de dimineață, opt fără 

zece 
deodată, București 

câteva minute, 

bulevard 
10 minute, peron 

oraș, tren, peron peron, tren, București 
urbea X, mașină, 

București 

peron, bulevard, 

București 

simplă, monotonă, 

previzibilă 

complicată, dinamică, 

tristă 

simplă, dinamică, 

amuzantă 

complicată, 

monotonă,  amuzantă 
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Aplicația: Quizizz                                           

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/61faa4aa27bae9001d92c690  

 

Aplicația: LearningApps                                                                                  

Link:  https://learningapps.org/view23659965  

 

            

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/61faa4aa27bae9001d92c690
https://learningapps.org/view23659965


                                                                                                                                      

- 115 - 
 

Dialogul în textul literar 
 

Aplicație recomandată: Quizizz  

Recomandare: Lecție mixtă 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din textele literare și nonliterare, continue, discontinue 

și multimodale. 
    

 

 

 

 

 

 

 

Semnalarea replicilor se face prin verbe de declarație. Din această categorie fac parte: 

a zice a spune a întreba a răspunde a adăuga a exclama a striga a ruga 
 

Verbele de declarație pot apărea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În dialogul dintr-un text literar, semnele de punctuație au diverse roluri: 

 

Text su 

înaintea replicii unui personaj 

(și sunt urmate de două puncte) 
 

„...o voce la fel de bâzâită i-a 

strigat: 

- La o parte!”     
 

(Adina Popescu, Aventurile lui 

Spiderman în grădină) 

 

după replica unui personaj 

(și sunt precedate de virgulă, de puncte 

de suspensie, de semnul exclamării sau 

de semnul întrebării) 
 

„ -  Vă place? a întrebat-o pe albină, așa 

atârnat cum era. 

- Ce să-mi placă? i-a răspuns 

țâfnoasă doamna albină.”  

                              (Adina Popescu, 

Aventurile lui Spiderman în grădină) 

 

în interiorul replicii unui 

personaj 

(și sunt izolate prin virgulă sau 

prin linii de pauză) 
 

„- Da, răspunse ea, am topit-o 

chiar eu cu o găleată cu apă.” 

                                                        

(Frank. L. Baum, Vrăjitorul 

din Oz) 

 

Dialogul este comunicarea verbală dintre două sau mai multe persoane care își transmit informații în 

diverse scopuri.  

Intervenția în dialog a unui partener se numește replică și se marchează în scris prin linie de dialog. 

Dialogul este alcătuit dintr-o succesiune de cel puțin două replici. 

În opera literară, dialogul este procedeul prin care se reproduce o discuție dintre două sau mai multe 

personaje. Dialogul este utilizat pentru a dinamiza acțiunea și pentru a evidenția trăsăturile personajelor. 

 

 Elementele nonverbale și cele paraverbale din comunicarea orală sunt semnalate în textul literar prin 

cuvinte sau grupuri de cuvinte care se referă la mimica, gestica, privirea personajelor sau la debitul lor verbal, 

la intensitatea vocală, la pauzele făcute de acestea. 

 

!  sugerează emoția, surpriza, furia, 

starea de nervozitate; 

 

? marchează o întrebare, 

o nedumerire; 

 

... marchează ezitările, întreruperile sau 

pauzele în vorbire ale personajelor. 

 



                                                                                                                                      

- 116 - 
 

 

      

 

   Nivel 1 

1. Replica unui personaj este marcată în scris prin ... . 

 

2. Personajele care comunică în fragmentul de mai jos sunt ... . 

- „Vezi dacă nu te-astâmperi? zice mamița și-l zguduie pe Goe de mână. 

- Ce faci, soro? Ești nebună? Nu știi ce simțitor e? zice mam'mare.” 

      

3. Apare o replică scurtă, neînsoțită de verbe de declarație în fragmentul ... . 

   

 

 

  Nivel 2 

1. Verbul de declarație apare înaintea replicii în fragmentul ... . 

 

 

2. Verbul de declarație apare în interiorul replicii în fragmentul ... . 

 

 

3. Succesiunea întrebare-răspuns apare în replicile ... . 

„- Vai de mine! țipă 

cucoana, nu-i 

băiatul!” 

„- Ți-ai găsit pe cine 

să-nșeli! zice 

mam'mare.” 

„- Goe! maică! Acolo 

ești?” 

„- Vezi ce bine-i șade 

lui, zice mam'mare, 

cu costumul de 

marinel?” 

„- Las că știu eu că te 

prefaci! zice Goe.” 

„- Nu-i treaba dumitale! 

Ce te-amesteci d-ta? 

zice tanti Mița urâtului.” 

„- Șezi binișor, puișorule! 

Să nu striciceva! Zice 

mam'mare...” 

„Dar mamița adaogă: 

- Da' pe mamițica n-o 

pupi?” 

„ - Pe tine nu vreau! 

zice Goe cu humor.” 

„- Uite ce e, cucoană, zice 

conductorul, trebuie să 

plătiți un bilet...” 

„- Să mai plătim? N-

am mai plătitără o 

dată?” 

„- Ia mai vezi ce face 

băiatul afară, 

mamițo!” zice mamița 

către mam'mare.” 

Text-suport: „D-l Goe...” de I. L. Caragiale 

Link:https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-

a/Limba%20si%20literatura%20romana/EDP/#p=84 

 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Limba%20si%20literatura%20romana/EDP/#p=84
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Limba%20si%20literatura%20romana/EDP/#p=84
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  Nivel 3   

1. Verbul de declarație din replica:  „- Vai de mine, țipă cucoana, nu-i băiatul! Unde e 

băiatul?...s-a prăpădit băiatul!” se referă la ... . 

 

2. Semnul exclamării din replica: „-Ad', să-l pupe mam'mare, că trece!” sugerează ... . 

                           

3. Cuvântul încruntat din fragmentul:  

„D. Goe este foarte impacient și, cu un ton de comnadă, zice încruntat: 

– Mam'mare! De ce nu mai vine? ...Eu vreau să vie!”    se referă la ... . 

 

 

Aplicația: Quizizz                                           

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/61ffabcc149acb001dbc0512  

 

 

 

 

 
 

„- Marinal... 

-Ei! Ziceți voi 

cum știți; eu zic 

cum am apucat. 

Așa se zicea pe 

vremea mea, când 

a ieșit întâi moda 

asta la copii- 

marinel.” 

„- Dar noi n-am declaratără? 

strigă mamița. 

-Ce e vinovat băiatul dacă i-

a zburat pălăria? zice 

mam'mare. 

- De ce-a scos capul pe 

fereastră? eu i-am spus să nu 

scoată capul pe fereastră! 

zice cu pică urâtul.” 

„-Goe!maică! Acolo ești? 

- Da. 

- Aide, zice mam'mare, 

ieși odată! Ne-ai speriat. 

- Nu pot! zbiară Goe 

dinăuntru. 

- De ce?...te doare la 

inimă? 

- Nu! nu pot...” 
 

„- Cu ce nu-i șade lui 

bine? adaogă tanti 

Mița, și-l scuipă și 

dumneaei și-l sărută. 

-Lasă-l încolo! Că prea 

e nu știu cum!...Auzi 

d-ta! Pălărie nouă și 

biletul! zice mamița, 

prefăcându-se foarte 

supărată.” 

https://quizizz.com/admin/quiz/61ffabcc149acb001dbc0512
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Personajele 
 
 
Aplicație recomandată:  Quizizz  

Recomandare: Lecție mixtă 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe marginea unor texte diverse; 

CS 2.4. Manifestarea  preocupării de a înțelege diverse tipuri de texte citite. 

 

 

Personajele îndeplinesc acțiunile, având contribuții 

diferite la evenimentele relatate. În textul narativ, în 

funcție de rolul pe care îl ocupă în acțiune, un 

personaj poate fi principal, secundar sau episodic. 

Figuranții sunt personaje prezente la desfășurarea 

unor întâmplări ca simpli martori, rolul lor în 

acțiune fiind lipsit de importanță.  

 

 Trăsăturile unui personaj pot fi: 

 numite în text de narator sau de celelalte personaje; 

 deduse din faptele personajului, din atitudinea sa, din modul în care se comportă sau vorbește.  

 

 Prin dialog, adică prin modul în care se exprimă, prin modul în care se raportează la celelalte 

personaje, prin subiectele abordate, prin ritmul vorbirii și prin tonul vocii, personajele își dezvăluie 

felul de a vorbi, de a gândi, comportamentul și atitudinile. Verbele de declarație și indicii referitori 

la gesturile, mimica și la tonul vocii personajului sunt detalii care însoțesc replicile, oferind 

informații despre trăsăturile personajului.   

 

Text suport: „D-l Goe...” de I. L. Caragiale  

Link: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-

a/Limba%20si%20literatura%20romana/EDP/#p=84 

 

 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Limba%20si%20literatura%20romana/EDP/#p=84
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Limba%20si%20literatura%20romana/EDP/#p=84
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   Nivel 1 
 
 

1. Titlul textului dat face trimitere la ... . 

 

2. În categoria personajelor episodice din text intră ... . 

   

3. Personajele prezente la desfășurarea întâmplărilor ca simpli martori se numesc ... .  

  

 

 

  Nivel 2 

1. Ținuta vestimentară a lui Goe (costum de marinar și pălărie) evidențiază faptul că băiatul este 

... . 

  

2. Replica lui Goe „- De ce nu mai vine? Eu vreau să vie!” dezvăluie ... .  

   

3. Replica „- E lucru mare, cât e de deștept!” care evidențiază admirația față de Goe îi aparține 

personajului ... . 

 

  Nivel 3 

1. Replica lui Goe „- Ce treabă ai tu, urâtule?” dezvăluie ... . 

 

2. Replica „-Să oprească! Mi-a zburat pălăria! Să opreascăăă!” dezvăluie ... . 

 

3. Trăsătura lui Goe care reise din fragmentul „Și după ce se strâmbă la urâtul, se spânzură iar 

cu amândouă mâinile de vergeaua de alamă și scoate iar capul.” este ... . 

 

 

 

 

Aplicația: Quizizz                                           

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/61ffb324fc3d0f001edfef29  

  

https://quizizz.com/admin/quiz/61ffb324fc3d0f001edfef29
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Adjectivul 
 
Aplicații recomandate:  Quizizz, LearningApps 

Recomandare: Lecție de consolidare a  cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative;  

CS 4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semnatice de bază, din limba română standard, pentru 

exprimarea corectă a intenției comunicative;  

CS 4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și competența lingvistică, în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții.  

 

Adjectivele sunt:  

- propriu-zise: dulce, vesel, mic, verde, înfloritor etc. 

- provenite din participiu: scris, învățat, trezit, ales, înverzit etc. 

 Adjectivele pot fi: 

- variabile, când își modifică forma în vorbire. Adjectivele variabile pot avea: 

 patru forme: copil bun, pâine bună, copii buni, pâini bune; 

 trei forme: trandafir roșu, lalea roșie, trandafiri roșii, lalele roșii; 

 două forme: perete verde, rochie verde, pereți verzi, rochii verzi. 

- invariabile, când nu își modifică forma în vorbire. 

Exemple: roz, kaki, oliv, gri, lila, bordo, bej, crem, ecru, mov, eficace, cumsecade, ditamai,  

            doldora, feroce, precoce, meteo, atroce etc.     

   

 Adjectivul se acordă în gen, număr și caz cu substantivul pe care-l determină. Astfel, poate 

sta și în cazul vocativ.  

Exemplu:  Fată dragă, de unde vii?  

       

 Adjectivul stă, de obicei, după substantivul determinat, dar poate sta și înaintea acestuia. 

Când stă înaintea substantivului, preia de la acesta articolul hotărât. 

Exemplu:  Fata frumoasă este prietena mea.  Frumoasa fată este prietena mea.  

 

 Articolul demonstrativ – cel, cea, cei, cele - leagă un adjectiv de substantivul determinat. 

Articolul demonstrativ se acordă în gen, număr și caz cu substantivul determinat de adjectiv. 

Exemple:  Fetele cele cuminți sunt apreciate. Le-am dat fetelor celor cuminți câte o carte.  

Adjectivul este partea de vorbire care exprimă o însușire a unui obiect (lucru, ființă, fenomen 

al naturii) și determină un substantiv. 
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   Nivel 1 

 

1. Există doar adjective propriu-zise în seria ... . 

 

2. Există doar adjective provenite din participiu în seria ... . 

  

3. Sunt invariabile toate adjectivele din seria ... . 

 

 

 

  Nivel 2  

1. Seria care conține doar forme corecte ale adjectivelor este ... . 

 

2. Formele potrivite ale articolului demonstrativ cu care trebuie completate spațiile libere din 

enunțul: „Am pus îngrășământ narciselor ... îmbobocite, nu narciselor ... înflorite.” , sunt, în 

ordine ... . 

 

3. Dintre variantele de mai jos, este scris corect enunțul ... . 

  

 

 

mare, greu, venit, dus 
mic, albastru, ușor, 

roz 

turcoaz, scris, auzit, 

lent 

dulce, ascuțit, roșu, 

petrecăreț 

înalt, înmugurit, 

adânc, greu 

înscris, adus, amar, 

alb 

înverzit, înflorit, 

scris, adus 

înnoit, mare, vesel, 

bucuros 

mov, sidefiu, pătrat, 

mare 

mic, kaki, oliv, 

cuminte 

corai, alb, portocaliu, 

auriu 

crem, vernil, feroce, 

meteo 

concluziv, pătrat, 

continuu, obligatoriu 

bleumaren, maro, 

obligatoriu, argintiu 

accesoriu, maron, 

maiestos, frumos 

clar, raiat, tumultos, 

pătrat 

Ce-i spui mamei 

despre colegii ce-i 

răutăcioși? 

Cei spui mamei 

despre colegii cei 

răutăcioși? 

Cei spui mamei despre 

colegii ce-i răutăcioși? 

Ce-i spui mamei 

despre colegii cei 

răutăcioși? 



                                                                                                                                      

- 122 - 
 

  Nivel 3 

1. Enunțul în care adjectivul preia articolul hotărât de la substantivul determinat este ... . 

 

 

2. În enunțul: „Leul fricos făcea pași mari alături de Dorothy.” , există ... .  

 

3. În enunțul: „Îl lovi pe micul Rex cu ghearele cele ascuțite.” , există ... .  

 

 

 

 

 

 

 

Aplicația: Quizizz                                           

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/62014d4a7af09c001eff5c01  

 

Aplicația: LearningApps                                                                                  

Link:  https://learningapps.org/view23755846  

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 
 

Câineul meu nu i-a 

plăcut noua lesă. 

Pe cerul plumburiu 

au apărut nori 

cenușii. 

Libelulele își întind în 

soare aripile străvezii. 

Băieții din echipa de 

baschet și-au pus 

tricourile verzi. 

https://quizizz.com/admin/quiz/62014d4a7af09c001eff5c01
https://learningapps.org/view23755846


                                                                                                                                      

- 123 - 
 

enunță însușirea fără a o compara.  

Exemple: copil vesel, fată harnică 

 
exprimă însușirea prin raportare la însușirea unui alt obiect sau la însușirea 

obiectului într-un alt moment al existenței sale. Comparativul este: 

 de superioritate: copil mai vesel, fată mai harnică; 

 de egalitate: copil la fel de (tot așa de) vesel;  

      fată deopotrivă de (tot atât de) harnică; 

 de inferioritate: copil mai puțin vesel, fată mai puțin harnică. 

 

 

 

Gradele de comparație ale adjectivului 
 
 
Aplicații recomandate: Wordwall, Quizizz 

Recomandare: Lecție de consolidare a  cunoștințelor 

 
Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative;  

CS 4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semnatice de bază, din limba română standard, pentru 

exprimarea corectă a intenției comunicative;  

CS 4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și competența lingvistică, în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții.  

 
 

Adjectivul are o categorie gramaticală proprie, aceea a gradelor de comparație. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

    Există adjective care nu au grade de comparație, pentru că: 

 

 

Gradele de comparație (sau de intensitate) sunt forme pe care le ia adjectivul pentru a arăta în ce 

măsură un obiect posedă o însușire în raport cu alte obiecte sau cu alte momente ale existenței sale.  

 

Gradul pozitiv 

Gradul comparativ 

Gradul superlativ 
exprimă intensitatea maximă a însușirii. Superlativul este:   

 relativ, când gradul maxim al însușirii este stabilit prin comparație: 

- de superioritate: copilul  cel mai vesel, fata cea mai harnică; 

- de inferioritate: copilul cel mai puțin vesel, fata cea mai puțin harnică; 

- absolut, când exprimă intensitatea la grad maxim, fără raportare la reper: 

- de superioritate: copil foarte vesel, fată foarte harnică; 

- de inferioritate: copil foarte puțin vesel, fată foarte puțin harnică. 

 

sunt la origine (în limba latină) 

comparative sau superlative (superior, 

inferior, anterior, posterior, optim, 

suprem, maxim, minim, superb etc.); 

 

însuşirea exprimată nu poate 

fi modificată (complet, unic, 

principal, fundamental, 

veşnic, viu, definitiv etc.); 

 

sensul cuvântului nu permite 

comparația (acvatic, rădăcinos, 

energetic, profesional, 

bucureştean etc.). 
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  Nivel 1 
 

1. Forma pe care o ia adjectivul pentru a exprima în ce măsură un obiect posedă o calitate se 

numește ... . 

 

2. Gradul de comparație care exprimă intensitatea maximă a însușirii, fără raportare la reper se 

numește ... . 

        

3. Seria care cuprinde doar adjective care nu pot avea grade de comparație este ... . 

  

 

 

  Nivel 2 

1. Adjectivul din enunțul: „Bluza mea este mai curată decât tricoul tău.” , este la gradul de 

comparație ... . 

  

2. Adjectivul din enunțul: „Lacul foarte adânc este aproape de casa bunicilor Anei.” , are gradul 

de comparație ... . 

 

3. În enunțul: „Andreea este cea mai veselă colegă din clasa mea.” , adjectivul este la gradul de 

comparație ... . 

 

  Nivel 3   

1. Pentru a exprima gradul  comparativ de inferioritate, adjectivul aflat între paranteze în 

enunțul: „Desenul tău este (îngrijit) decât al Marei.” trebuie să aibă forma ... . 

 

2. Dintre variantele de mai jos, este incorect alcătuit enunțul ... . 

 

mic, superior, 

acvatic, leneș 
veșnic, principal, viu, 

extrem 
cuminte, complet, 

încet, biologic 
dulce, proaspăt, 

maxim, interior 

Adina a ajuns la un  

stadiu superior în 

meseria sa. 

Anca a subliniat o 

idee principală. 

I-am răspuns celei 

mai curioase fete 

din clasă. 

Dinu a spus cel mai 

fundamental lucru 

despre această situație. 
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3. În enunțul „Împărăteasa pământului nu ar putea avea o gleznă mai fină, o liniște mai 

aristocratică, o stăpânire de sine mai liniștită, un stil mai suav decât pisica noastră străină.” 
(T. Arghezi, O pisică) există ... . 

 

 

 

Aplicația: Quizizz                                           

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/62015cdc05f771001ebeb8f0 

      

 

Aplicația: Wordwall                                

Link: https://wordwall.net/ro/resource/28529257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/62015cdc05f771001ebeb8f0
https://wordwall.net/ro/resource/28529257
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Pentru adjectiv este definitorie calitatea de adjunct, acesta putând îndeplini în propoziție funcție sintactică de:  

 

Posibilități combinatorii ale adjectivului 
 
Aplicații recomandate: LearningApps, Quizizz  

Recomandare: Lecție mixtă  

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative;  

CS 4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semnatice de bază, din limba română standard, pentru 

exprimarea corectă a intenției comunicative;  

CS 4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și competența lingvistică, în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții.  
 

Adjectivul se poate combina în vorbire cu alte cuvinte, fiind: 

        

 

 

 atribut adjectival - când determină un substantiv cu care se acordă în gen, număr și caz;   

răspunde la întrebările CARE?, CE FEL DE? 
 

Exemplu: Crinii înfloriți înmiresmează aerul proaspăt.  

 

 

 nume predicativ, atunci când precizează o caracteristică a subiectului, de care se leagă prin 

verbul copulativ a fi, intrând într-o relație ternară cu acestea; numele predicativ se acordă în 

gen, număr și caz cu subiectul. 
              subiect           verb         adjectiv                                   
Exemple:   Copiii Anei sunt veseli și cuminți.         subiect   verb  adjectiv 

Floarea este roșie.  

 

 

În calitate de adjunct, adjectivul poate determina un substantiv sau un substitut al acestuia. 

Exemple:  Îmi plac florile albe. Dumnealui mai curajos a răspuns inspectorului.  

 

 

 adjunct într-un grup de cuvinte: casă mare, tren rapid, Copilul este vesel. 

 centru al unui grup de cuvinte: fată recunoscătoare mamei, copil frumos ca soarele 

 

proaspăt = adjectiv propriu-zis, variabil cu patru forme, gen 

neutru, nr singular, caz Ac, funcția sintactică de atribut adjectival 

 

înfloriți = adjectiv provenit din participiu, variabil cu patru forme, 

gen masculin, nr plural, caz N, funcția sintactică de atribut adjectival 

 

veseli = adjectiv propriu-zis, variabil cu patru forme, gen 

masculin, nr plural, caz N, funcția sintactică de nume predicativ 

cuminți = adjectiv propriu-zis, variabil cu două forme, gen 

masculin, nr plural, caz N, funcția sintactică de nume predicativ 

 

roșie = adjectiv propriu-zis, variabil cu trei forme, gen feminin, 

nr singular, caz N, funcția sintactică de nume predicativ 

 

     În calitate de centru, adjectivul are dublu rol, fiind în același timp adjunct și centru. 

 Adjectivul este nume predicativ, iar adjunctul său este un substantiv 

precedat de prepoziție, care are funcție sintactică de complement 

prepozițional. 

 Adjectivul este atribut adjectival, iar adjunctul său este un 

substantiv precedat de prepoziție care are funcție sintactică de 

circumstanțial de mod. 
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   Nivel 1 
  

1. Într-un grup de cuvinte, adjectivul poate fi ... . 

 

2. În calitate de adjunct, adjectivul poate îndeplini funcție sintactică de ... . 

 

3. Adjectivul intră într-o relație ternară cu subiectul și cu verbul copulativ atunci când îndeplinește 

funcție sintactică de ... .     

    

 

 

  Nivel 2 

1. Adjectivele din enunțul: „Personajul principal al basmului este o frumoasă fată de împărat.”  

au, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

2. Enunțul în care adjectivul este centru și adjunct în același timp este ... . 

 

3. Adjectivele din enunțul: „Frumoșii cărăbuși din grădină sunt cafenii.” , îndeplinesc, în 

ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

 

  Nivel 3 

1. În enunțul: „Aripile aurii ale fluturilor strălucesc în razele calde ale soarelui.” , există ...  

 

2. În enunțul: „Mirosul trandafirului înflorit este puternic.” , există ... . 

 

3. În enunțul: „Mierlele cu ciocuri portocalii se ascund în ramurile bătute de vânt ale arinilor 

înalți.” ,  există ... . 

Mihaela este o fată 

veselă și o elevă 

silitoare. 

Îmi place cântecul 

fermecător al 

privighetorii. 

Victor este dependent 

de jocurile pe 

calculator. 

Zambilele colorate și 

parfumate au umplut 

grădina. 
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Aplicația: Quizizz                                           

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/62028676ead066001e1e8dba 

 

Aplicația: LearningApps                                                                                  

Link: https://learningapps.org/view23778621  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/62028676ead066001e1e8dba
https://learningapps.org/view23778621
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UNITATEA 6 
Spre lumi virtuale 
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imperfect.  

 

Textul descriptiv literar în proză 
 

Aplicația recomandată:  Wordwall 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din textele literare și nonliterare, continue, discontinue 

și multimodale 

CS 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe marginea unor texte diverse 

        

 În textele descriptive literare pot fi surprinse: 

caracteristicile unui obiect 

(loc, fenomen al naturii) 

 

înfățișarea unor personaje 

(portret fizic, portret moral) 

 

cadrul temporal și cadrul 

spațial al unei acțiuni 

(indicii de timp/spațiu) 

 

 Într-o descriere pot fi menționate percepții ce țin de toate cele cinci simțuri (văz, auz, gust, 

miros, pipăit). De asemenea, pot fi exprimate sentimente și emoții, gânduri privitoare la obiectele, 

ființele sau locurile descrise.  
       

 Textul descriptiv  

      literar conţine: 

 

Verbele folosite în textele descriptive sunt, în general, la modul indicativ, timpul prezent sau  

       

Textul descriptiv literar prezintă caracteristicile obiectului descris dintr-o perspectivă subiectivă, 

are un caracter expresiv, conține mai multe cuvinte din același câmp lexical cu elementul descris, 

trăsăturile obiectului fiind prezentate cu ajutorul substantivelor și al adjectivelor. Imaginea 

obiectului descris depinde de perspectiva din care acesta este privit: 

din planul îndepărtat către cel apropiat 

(sau invers) 

de la stânga la dreapta 

(sau invers) 

de sus în jos 

(sau invers) 

      

           

  Text suport: „În pădurea Petrișorului” de Mihail Sadoveanu  

Link:https://www.slideshare.net/carminavolanin/n-pdurea-petrioruluipdf  

 Atât în poezie, cât și în proză, descrierea are rolul de a ajuta cititorul să-și imagineze 

obiectul, ființa sau locul prezentat sau evocat. Prin intermediul descrierii sunt prezentate 

particularitățile unor obiecte, fenomene sau ființe reale/imaginare.  

  

figuri de stil (personificări, comparații, epitete, enumerații) 

 
imagini artistice, auditive, vizuale, dinamice (de mișcare) 

 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/n-pdurea-petrioruluipdf
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  Nivel 1 
 

1. Fac parte din câmpul lexical al naturii cuvintele din seria ... . 

 

2. Pădurea Petrișorului este descrisă în anotimpul ... . 
     

3. Figura de stil care predomină în secvența: „piţigoi rotunzi cu pene cenuşii şi negre, cintezi cu 

piepturile cărămizii.”  este ... . 
        

 

 

  Nivel 2 
 

1. Apare o imagine artistică vizuală în secvența ... . 

 

2. Apare o imagine artistică auditivă în secvența ... . 

   

3. Apare o imagine artistică dinamică în secvența ... . 

 

  

   

  Nivel 3  
   

 

1. Dintre afirmațiile de mai jos, care privesc textul citat, este adevărată ... . 

  

 

cărare, iepure, gâze, 

dormita, răsunet 
pădure, brad, păsări, 

colină, pisc 
pițigoi, vânt, fluturi, 

gălbenuș, umezeală 
boltă, a săgeta, stejar, 

graur, frunziș 

„paseri se chemau pe 

vârfuri” 
„da drumul unei 

fluierări gâlgâite” 

„răzbătea o chemare 

nedeslușită, moale, 

stinsă” 

„pădure bătrână și 

nestricată de mână de 

om” 

„pisc prăpăstios” 
„sticleți cu pene de 

sânge” 

„fărâmau melodios 

chemările” 

„roiuri de musculițe 

se roteau” 

„fluturi jucau 

deasupra ierbii dese” 
„îi sticleau penele ca 

gălbenușul oului” 
„pițigoi rotunzi cu 

pene cenușii și negre” 

„un răsunet lung în 

urmă, în ramurile 

pădurii ” 

Sunetele graurului nu 

trezesc pădurea. 

Un iepure gri dormita 

între funze. 

În pădurea măruntă, 

musculițele zboară agitat. 

Pădurea este surprinsă 

la asfințitul soarelui. 
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2. Secvența din text care indică imaginea de ansamblu a pădurii este ... . 

 

3. Caracteristicile textului descriptiv literar care pot fi identificate în textul citit sunt ... . 

 

    

 

 

      

Aplicația: Wordwall                                

Link: https://wordwall.net/ro/resource/30958741  

 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„pe cărări, înlăuntru, 

era încă umezeală (...) 

foșneau un timp foile 

galbene ale anilor 

trecuți” 

„pădurea Petrișorului, 

bătrână și nestricată 

de mână de om, își 

desfășura tăcută 

bolțile de frunzișuri” 

„zboruri de gâze, cu 

aripi străvezii, cu 

aripioare albastre se 

încrucișau” 

„roiuri de musculițe 

se roteau ici-colo, 

țesând-se într-un joc 

grăbit” 

https://wordwall.net/ro/resource/30958741


                                                                                                                                      

- 133 - 
 

Descrierea în proză. Texte continue și discontinue 

Aplicația recomandată:   Wordwall 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din textele literare și nonliterare, continue, discontinue 

și multimodale 

CS 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversității materialelor citite  

                 

 

 Descrierea apare atât în textele literare în versuri sau în proză (text descriptiv literar), cât și 

în lucrări științifice, ghiduri turistice, pliante, afișe (text descriptiv nonliterar). 

 

 Textele continue sunt organizate în propoziții și în paragrafe. Aceste   

paragrafe se succed pentru a forma un text mai lung. Textele continue pot fi: 

 texte literare, în proză sau în versuri; 

 texte nonliterare: articole, reportaje, știri etc. 

 

Textele discontinue sunt acele texte care prezintă informații organizate sub 

forma unor secvențe de text fără legătură între ele.  În această categorie intră 

table de materii, liste, calendare, articole de dicționar, scheme, grafice, hărți, 

diagrame, tabele, formulare, inclusiv facturi, bonuri și alte documente similare. 

Spre deosebire de textele continue, care sunt lungi și ale căror informații sunt 

structurate într-un mod neîntrerupt, textele discontinue sunt destul de scurte și 

vizează explicarea unui anumit aspect. Textele discontinue au un mod de 

lectură specific.  
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  Nivel 1 
 

1. În textul dat, cărțile sunt comparate cu ... . 

 

2. Fragmentul dat face parte dintr-un ... . 

                      

3. Textul de mai jos face parte din categoria ... . 
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  Nivel 2 
 

1. În textul suport, apare o imagine artistică auditivă în secvența ... . 

 

 

2. În secvența „...aripile adevărate, care nu sunt de hârtie, nici de cerneală, nici de cuvinte, ci 

de imagini, atingeri, mirosuri și melodii” apare figura de stil ... . 

   

3. Apare o imagine artistică dinamică în secvența ... . 

 

 

  Nivel 3 
 

1. Conform textului-suport, literele din cărți sunt ... . 

 

2. Dintre afirmațiile de mai jos, care privesc textul-suport, este adevărată ... . 

 

3. Dintre afirmațiile de mai jos, cea la care face trimitere interogația „Ai fi bănuit vreodată că 

trăiesc atât de multe lumi în tine?”  este ... . 

Cărțile sunt o sursă 

epuizabilă de 

cunoștințe. 

Cărțile stimulează 

imaginația și creativitatea, 

astfel că lumea noastră 

interioară este amplă. 

Cărțile împiedică 

dezvoltarea omului.    

Cărțile sunt 

nefolositoare, omul 

poate trăi fără ele.  

 

 

      

Aplicația: Wordwall                                

Link: https://wordwall.net/ro/resource/30982304  

„se odihnesc fluturii 

pe câte-o frunză” 
„aripile ce lopătează 

leneș” 
„fornăitul acestor 

armăsari înaripați” 
„gâtul cu pene fine al 

unui fluture uriaș” 

„vorbesc despre orașe 

de cristal” 
„harta magică a 

propriului tău suflet” 
„secole îngropate în 

uitare” 
„lopătând din zeci și 

sute de aripi” 

Cartea are o singură 

pereche de aripi. 

Visele au deschis 

întotdeauna o fereastră 

către mintea noastră. 

Zborul, chiar dacă de 

duce în lumi 

inventate, se petrece 

în noi înșine. 

Cărțile sunt fluturi cu 

care zburăm prin 

propria noastră 

minte. 

https://wordwall.net/ro/resource/30982304
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trăim. 

argumentări. 

Concluzia: 

Textul argumentativ 
 

Aplicația recomandată:   Wordwall 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din textele literare și nonliterare, continue, 

discontinue și multimodale 

CS 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe marginea unor texte diverse 

CS 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversității materialelor citite  
 

 

 

 

(sau premisa, teza, problema) reprezintă enunțul prin care se comunică opinia despre subiectul pus 

în discuție. Aceasta poate fi formulată: 

 ca afirmație.  Exemplu: Cărțile electronice sunt o realitate a secolului în care  

 ca interogație. Exemplu:  Este cartea electronică o necesitate a secolului nostru?  
 

Pentru exprimarea opiniei se utilizează structuri precum: consider că, cred că, în opinia mea.       

 
 

Pentru a convinge cititorul, se folosesc argumente, adică idei care susțin punctul de vedere exprimat 

în ipoteză. Acestea pot fi: 

 raționale: fapte, dovezi, exemple etc; 

 emoționale: impresii, convingeri personale etc.  
 

Argumentele aduse în sprijinul unei opinii reprezintă cea mai mare parte din textul unei  

Uneori apar și contraargumente, care combat părerile ce se referă la ideea din premisă. 
 

Introducerea fiecărui argument se realizează prin cuvinte/grupuri de cuvinte numite conectori de 

tipul: în primul rând / în al doilea rând, pe de o parte / pe de altă parte, un prim argument / alt 

argument, în plus / mai mult decât atât. Fiecare argument exprimat trebuie susținut prin 

explicații, exemple, citate, comparații, experiențe personale.  

Justificarea argumentului se realizează tot prin conectori, cum ar fi: deoarece, pentru că, întrucât, 

din contră, spre deosebire de, în opoziție cu, la fel ca, în mod asemănător cu etc. Acești conectori 

realizează legătura logică dintre ideile textului.       

Atitudinea față de ideile susținute poate fi comunicată prin structuri precum: probabil, posibil, 

fără îndoială, cu certitudine, cu siguranță, desigur că etc. 

 

cuprinde o sinteză a argumentelor aduse în sprijinul ipotezei inițiale.  Ea nu conține nicio idee 

nouă. Poate fi introdusă prin structurile: în concluzie, așadar, în consecință, prin urmare etc. 

Textul argumentativ urmărește să convingă ascultătorul sau cititorul în legătură cu un anumit 

punct de vedere asupra unui subiect. 

 
Ipoteza: 

Argumentele: 

Timpul verbal utilizat în textul argumentativ este prezentul modului indicativ. 
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Text suport: „Computerul fără baterii din bibliotecă” de Sanda Cordoș  

Link: 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/computerul-din-bibliotecpdf  

 

 

 

  Nivel 1 
 

1. În textul argumentativ, enunțul care conține opinia se numește ... . 

 

2. Pentru a convinge cititorul, se folosesc .... . 

     

3. Textul argumentativ se încheie cu ... . 

 

 

 

  Nivel 2 

1. Tema textului-suport este ... .  

 

2. Scopul textului-suport este ... . 

   

3. Ideea de la care pornește autoarea reprezintă ... . 

 

 

 

  Nivel 3                
    

1. În textul-suport, un argument care face apel la rațiune este ... . 

 

2. Concluzia la care ajunge autoarea este ... . 

 

3. În textul-suport, legătura dintre concluzie și  ipoteză se realizează prin ... . 

 

 

      

Aplicația: Wordwall                                

Link: https://wordwall.net/ro/resource/30984967  

https://www.slideshare.net/carminavolanin/computerul-din-bibliotecpdf
https://wordwall.net/ro/resource/30984967
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Adverbul. Felurile adverbului 
 
 
Aplicații recomandate:  LearningApps, Quizizz 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative;  

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă.  

 

După înțeles, adverbele se clasifică în:  

adverbe de loc 

 

(indică poziția, direcția și distanța): 

 

aici, acolo, sus, jos, înăuntru, 

afară, deasupra, dedesubt, 

pretutindeni, nicăieri, încotro, 

dincotro, aproape, departe 

 

adverbe de timp 

 

(indică timpul petrecerii acțiunii): 

 

acum, adineaori, altăieri, aseară, 

azi, astă-vară, azi-noapte, 

poimâine, cândva, curând, 

deocamdată, demult, ieri, mâine, 

odinioară, odată, imediat, 

frecvent, iarăși, întotdeauna, 

mereu, niciodată, zilnic, rareori 

 

adverbe de mod 

 

(indică modul desfășurării acțiunii): 

 

agale, adesea, altfel, asemenea, 

așa, abia, bine, cumva, dinadins, 

zadarnic, oricum, totuna, 

bărbătește, degeaba 

 

 

 Adverbul nu își schimbă forma în funcție de context. 

 

 

 

 

 

Adverbul este partea de vorbire neflexibilă care determină un 

verb și arată circumstanțele desfășurării acțiunii.    
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  Nivel 1 

 

1. Există doar adverbe de loc în seria ... . 

 

2. Există doar adverbe de timp în seria ... . 

 

3. Există doar adverbe de mod în seria ... . 

  

 

 

  Nivel 2 

 

1. Enunțul în care apare un adverb este ... . 

 

2. Intrușii din seria: 

evident agale așa dincolo astfel zadarnic niciodată bine probabil atât 

sunt ... . 

 

3. Intrușii din seria: 

dedesubt aproape împrejur anevoie pretutindeni acum sus colo afară nicăieri 

sunt ... . 

  

deasupra, jos, 

prietenește, mereu, afară 
dincolo, nicăieri, 

bine, încoace, alături 
acolo, pretutindeni, 

departe, sus, împrejur 
niciunde, azi, aici, 

aproape, încotro 

niciodată, tiptil, azi, 

adesea, devreme 

adineaori, imediat, 

mâine, târziu, mereu 

astăzi, deocamdată, 

sus, atunci, rareori 

poimâine, acolo, 

acum, demult, cândva 

degrabă, așa, jos, 

abia, agale 
anevoie, astfel, ieri, 

desigur, iepurește 

prietenește, altfel, 

acum, desigur, sus 
alene, aidoma, lesne, 

bine, firește 

Abia am ajuns la 

școală. 

Am plecat cu 

prietenii la plimbare 
Îmi place glasul ei 

cristalin. 
Priveam cursul 

zgomotos al râului. 
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  Nivel 3 

1. Enunțul în care adverbul este așezat înaintea verbului pe care îl determină este ... . 

 

2. Dintre variantele de mai jos, este scris corect enunțul ... . 

 

 

3. În enunțul: „Acolo l-am întâlnit ieri pe Andrei și am discutat prietenește.” , există, în ordine 

... . 

 

 

                    

 

Aplicația: Quizizz                                           

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/6249b770032c2f001dfbde6a  

Aplicația: LearningApps                                                                                  

Link:  https://learningapps.org/view24782540  

 

 

 

            

 
 

 

 

 

Florile sunt aici, pe 

birou. 
Ajung repede la 

școală cu bicicleta. 
Am căutat zadarnic 

caietul pierdut. 
Alaltăieri, am mers la 

film cu Mihai. 

Lui Matei nu-i plac 

de loc dulciurile. 
Au plecat iarăș la 

piață. 
Diana înțelege anevoe 

lecția. 
Matei și Miruna sunt 

atenți mereu. 

https://quizizz.com/admin/quiz/6249b770032c2f001dfbde6a
https://learningapps.org/view24782540
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Gradele de comparație și funcțiile sintactice ale 

adverbului 
 
Aplicația recomandată: Quizizz  

Recomandare: Lecție mixtă 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative 

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă 

 

   
 

         Adverbul poate avea funcție sintactică de: 

 circumstanțial de loc, când răspunde la întrebările: 

Exemple:  Treci dincolo! Merge până acolo.  
 

 circumstanțial de timp, când răspunde la întrebările: 

Exemple: A plecat acum de la mine.  Vine mâine.  
 

 circumstanțial de mod, când răspunde la întrebările: 

Exemple:  Copilul vorbea foarte încet. Îmi vorbește prietenește.  
         

 Există și adverbe fără funcție sintactică, numite semiadverbe: 

mai cam chiar prea tot numai decât doar tocmai poate 
 

Exemple:  Îl tot caut. A mai venit o colegă. Mă cam grăbesc. Te-am găsit doar pe tine. 

Semiadverbele doar și numai se folosesc în propoziții afirmative: Vreau doar/ numai o înghețată.  

Semiadverbul decât se folosește în propoziții negative: Nu a venit decât Vlad.  

Unele adverbe pot avea grade de comparație (sau de intensitate). Aceste grade sunt aceleași ca la adjective.

 
Gradul pozitiv: vorbește repede 

 

Gradul comparativ:  

 de superioritate: vorbește mai repede 

 de egalitate: vorbește la fel de repede 

 de inferioritate: vorbește mai puțin 

repede 

 

Gradul superlativ:   

 relativ 

- de superioritate: vorbește cel mai repede 

- de inferioritate: vorbește cel mai puțin repede 

- absolut 

- de superioritate: vorbește  foarte repede 

- de inferioritate: vorbește foarte puțin repede 

 

unde?, de unde?, până unde?, încotro?, dincotro? 
 

când?, de când?, până când?, cât timp? 

cum?, în ce fel?, în ce mod? 
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  Nivel 1 

 
1. În enunțul: „David locuiește foarte aproape de școală.” , există ... . 

 

2. În enunțul: „Pavel învață la fel de bine ca Beatrice.” , există ... . 

        

3. În enunțul: „Mergem mai târziu la spectacol.” , există ... .  

 

 

 

  Nivel 2 
 

1. În enunțul: „Voi merge la teatru poimâine.” , există ... . 

  

2. În enunțul: „Mi-am lăsat lucrurile dincolo, lângă fereastră.” , există ... . 

 

3. În enunțul: „Diana învață foarte bine.” , există ... . 

 

 

  Nivel 3  

1.     În enunțul: „Acasă, profesorul corectează minuțios lucrările elevilor.”  există ... . 

 

2. Dintre variantele de mai jos, este corect alcătuit enunțul ... . 

 

3. În enunțul: „Pentru a ajunge repede acolo, am plecat devreme.” , există, în ordine ... . 

 

 

               

 

Aplicația: Quizizz                                           

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/624b0f2036e025001dcf0feb  

Diana a rezolvat cel 

mai repede problema. 

Am scris decât trei 

exerciții din temă. 

Ștefan are dinții 

strălucitori de albi. 

Sunt fermi convinși de 

necesitatea acțiunilor. 

https://quizizz.com/admin/quiz/624b0f2036e025001dcf0feb
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Sintaxa propoziției 
 
Aplicația recomandată: Quizizz  

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor  

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4: Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative 

CS 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă 

CS 4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și competența lingvistică, în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții  

 

 

Într-un text, cuvintele se organizează în propoziții și propozițiile în enunțuri complexe, 

stabilind între ele relații sintactice. 

Funcție sintactică Prin ce se exprimă Exemplu 
PREDICAT VERBAL 

(ce face?) 
verb predicativ cu categoria 

modului 
Plecăm la mare. 

PREDICAT NOMINAL 

(ce este?, cum este?) 
verbul copulativ a fi la moduri 

personale + nume predicativ 
 Matei este medic. 

NUME PREDICATIV substantiv sau pronume în N 
Daniela este sora mea.  

Prietena ta este dumneaei. 

 

SUBIECT (cine?) 

 

substantiv sau pronume în N 
Mașina Marei este roșie.  

Dumnealor vor veni cu noi.  

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

 DIRECT 

(pe cine?, ce?) 
substantiv sau pronume în Ac 

Am învățat lecția.  

L-am văzut pe Dan în parc. 
INDIRECT 

(cui?) 
substantiv sau pronume  în D 

Adinei îi plac câinii. 

Lor le plac plimbările.   
PREPOZIȚIONAL 

(despre cine/ce?, 

cu cine/ ce/...) 
substantiv sau pronume în Ac 

Discutam cu colegii despre 

dumnealor.  

C
IR

C
U

M
S

T
A

N
Ț

IA
L

  
DE LOC 

(unde?...) 

adverb de loc Fetele au ajuns acolo. 

substantiv sau pronume în Ac 
S-a mutat la bunici.  

S-a așezat lângă mine.  

 
DE TIMP 

(când?...) 

adverb de timp Ieri am fost la teatru. 

substantiv în cazul Ac În copilărie am avut o pisică. 

DE MOD 

(cum?...) 
adverb de mod Copiii învață bine. 

substantiv în Ac Elevii scriu cu grijă tema. 

A
T

R
IB

U
T

 ADJECTIVAL 

(care?, ce fel de?) 
adjectiv (propriu-zis,  provenit 

din verb la participiu) 

Am mâncat un măr dulce.  

Am primit baloanele umflate. 
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SUBSTANTIVAL 

GENITIVAL 

(al, a, ai ale cui?) 
substantiv în G 

Haina  Dianei este roșie. 

Paltonul lui Mihnea este nou.  

Ochelarii bunicului s-au spart. 
SUBSTANTIVAL 

PREPOZIȚIONAL 

(care?, ce fel de? ) 
substantiv în Ac 

Îmi plac cărțile de povești.  

Plimbările cu prietenii sunt 

interesante. 
PRONOMINAL 

GENITIVAL 

(al, a, ai ale cui?) 
pronume în G 

Curtea lor era neîngrijită.  

Prietena dumitale a plecat în 

Italia.  
PRONOMINAL 

PREPOZIȚIONAL 

(care?, ce fel de?) 
pronume în Ac 

Florile pentru ea sunt parfumate.  

Cadoul de la dumneaei mi-a 

plăcut. 

        

Între subiect și predicat se stabilește o relație de interdependență. Atributul determină un 

substantiv sau un înlocuitor al acestuia, iar complementele și circumstanțialele determină un 

verb.  
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  Nivel 1 
 

1. În enunțul: „Fluturii sunt mici, colorați și veseli.” , există ... . 

 

2. În enunțul: „Fetele din grupul vocal și băieții din trupa de teatru discută cu profesorii.”, 

subiectul este ... . 

  

3. În enunțul: „I-am citit Danei o poveste.” , subiectul este ... .     

 

 

  Nivel 2 

 

1. Cuvintele subliniate din enunțul: „Clasa lui Vlad a pregătit spectacolul de sfârșit de an.”,  au, 

în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

2. Cuvintele subliniate din enunțul: „Mircea mi-a vorbit despre mărul înflorit.” , au, în ordine, 

următoarele funcții sintactice ... . 

 

3. Cuvintele subliniate din enunțul: „Ajungând mai târziu, m-am așezat repede lângă ele.” ,  au, 

în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

 

 

  Nivel 3   

1.  În enunțul: „Caisul din grădină a înflorit azi-noapte.”, există ... . 

 

2. În enunțul: „Maria le-a cântat colegilor o arie interesantă.” ,  există ... .  

 

3. În enunțul: „Fetița ei a fost mereu o elevă studioasă.”, există ... . 

 

                

 

 

Aplicația: Quizizz                                           

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/624b15f7dd7726001dc74181  

https://quizizz.com/admin/quiz/624b15f7dd7726001dc74181
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