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    Definiţie: 

 Este partea de vorbire care arată însuşirea unui substantiv. 

Adjectivul arată:  forma:  - rotund 

mărimea: - lung 

gustul: - dulce 

culoarea: - roşu 

  Adjectivul îşi schimbă forma după substantivul pe care îl determină. 

    ex:  copil vesel 

           copii veseli 

Locul adjectivului :  a) după substantiv     -      elev silitor 

               b)  înaintea substantivului      - silitorul elev 

 1.Grupaţi următoarele adjective după insuşirile fizice pe care le arată: 

alb, înalt, pătrat, mic, roşcat, oval, cenuşiu, mare, rotund 



Culoarea obiectelor:_________________________________________ 

Mărimea obiectelor: ________________________________________ 

Forma obiectelor:__________________________________________ 

2.Alege doar adjectivele: 

roşie, isteaţă, îngrijorat  isteaşă, el, îngrijorat 

roşie, el, ascultă   roşie, el, îngrijorat 

3.Indicaţi adjectivul cu sens opus pentru „fericit”: 

 supărat     bucuros 

 zâmbitor    vesel 

4.Alegeţi varianta în care cuvintele au acelaşi sens: 

  silitor, harnic, sârguincios, conştiincios 

  rece, bun, aici, acolo 

  lumină, victorie, biruinţă, soare 

  greu, frumos, întuneric, dreptate 

5.Scrieţi adjectivele la numărul plural: 

argintiu  -  ____________  argintie  -  ___________ 



auriu      -  ____________  aurie      -  ___________ 

roşu      -  ____________  roşie      -  ___________ 

cenuşiu  -  ____________  cenuşie  -  ___________ 

          6.Scrieţi adjectivele după model:  

zglobiu  zglobii  zglobiii 

castaniu              ________  ______________________ 

  grijuliu  ________  ______________________ 

  viu  ________  ______________________ 

  argintiu  ________  ______________________ 

  auriu   ________  ______________________ 

7. Scrieţi adjectivele la numărul singular: 

    harnici   -  _________  harnice    -  ______________ 

            buni            -  _________  bune       -  ______________ 

      îmbătrâniţi  - __________  îmbătrânite -  _______________ 

    împodobiţi  - __________ împodobite -  _______________ 

 8. Transformaţi substantivele în adjective, după model: 

   hărnicie  -  harnic    bătrân    -  __________ 

     aur          -  __________   podoabă -  __________ 

    vişină      -  __________   soare      -  __________ 

9. Transformaţi adjectivele în substantive, după model: 

       vesel     -  veselie    împădurit  -  ___________ 



               trist       -  _________   întinerit     -  ___________ 

       curajos  -  _________   împodobit -  ___________ 

10. Scrieţi adjectivele înaintea substantivelor, după model: 

  elevii harnici    -  harnicii elevi 

  copiii curajoşi  -  ________________________________ 

  viile ruginii      -  ________________________________ 

  urşii puternici  -  ________________________________ 

                    frunzele roşii    - ________________________________ 

  băieţi tineri       - ________________________________ 

11.Care sunt  propoziţiile  scrise corect? 

   Cenuşiii nori vestesc ploaia. 

   Norii cenuşii vestesc ploaia 

   Cenuşi norii vestesc ploaia. 

   Nori cenuşi vestesc ploaia 

12.Despărţiţi în silabe adjectivele:  

  conştiincios - ______________accidentat -  ___________________ 

  inegal          -_______________reeducat   -  ___________________ 

  înnegrit       - ______________ împădurit  - ___________________ 

  alb-argintiu - ______________ galben-auriu-__________________ 

 

13.Scrieţi substantivele şi adjectivele la numărul plural: 



  singular                                      plural 

(un)codru tânăr   -  (nişte) codri tineri,     (toţi)codrii tineri                          

(un)tânăr codru     - _________________________________ 

(un)codru bătrîn     - _________________________________ 

(un)bătrân codru      - _________________________________ 

14.Scrieţi substantivele şi adjectivele la numărul plural: 

      singular    plural 

     căţeluş jucăuş                          căţeluşi jucăuşi 

      căţeluşă  jucăuşă ________________________ 

      ridiche uriaşă                 ________________________ 

    păpuşă drăgălaşă                  ________________________      

    cămaşă frumoasă                   ________________________         

  

15.Completaţi după model: 

  Substantiv  Adjectiv(nr.sg)  Adjectiv(nr.pl) 

  aur   auriu    aurii 

  argint   ____________  ________________ 

  vişină   ____________  ________________ 

  trandafir  ____________  ________________ 

  aramă   ____________  ________________  

 16.Scrieţi câte două adjective pentru substantivele: 

  pădure  ____________________________________________ 

  cântec  _________________________________________ 



  iarnă    _________________________________________ 

  vânt   _________________________________________ 

  tablou   _______________________________________ ____ 

floare   ____________________________________________ 

carte   ____________________________________________ 

elev    ____________________________________________ 

 

17.Scrieţi substantivul potrivit pentru adjectivele:  

  ___________  harnic,  priceput; __________întinsă, verde 

  ___________  rotund, palid  __________rece, limpede 

18.Alcătuiţi enunţuri cu perechile de cuvinte:copaci, copacii aurii, auriii ,vrăbii, vrăbiile , 

cenuşii, cenuşiile .  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19.Scrieţi cum sunt următoarele  animale: 

                                                    

____________________                                    _____________________ 

____________________                                   ______________________ 

____________________                                   ______________________ 

20.Uneşte adjectivele din coloane care au înţeles asemănător: 

 

       A                                           B 

domol                                    delicat 

fierbinte                                 cald 

fraged                                    pretios 

zburdalnic                             neastâmpărat 

strălucitor                              sclipitor 

valoros                                  liniştit 

21.Subliniaţi adjectivele din text: 

Norii cenuşii întunecau cerul.Pe plaja pustie se zăreau nişte pescăruşi 

neastâmpăraţi.Valurile înspumate loveau ţărmul îngust.Cerul plumburiu alunga turiştii 

întârziaţi. 

22.Completaţi careul cu adjective cu sens opus: 

1.leneş 
A 



2.rece 

3.fricos  

4.uşor 

5.lung 

6.limpede 

7.mare 

8.trist 

 

D 

J 

E 

C 

T 

I 

V 


