
FIȘE DE LUCRU 

 

              profesor CIONCA ANCUȚA-MIHAELA, Școala Gimnazială Nr.1 Mădăras   

loc. Mădăras, jud.Bihor, România 

 

 Disciplina: Limba și literatura română 

 Clasa a VIII-a 

             Propoziţii subordonate (PR SB AT CD) 

             Fixare şi consolidare a cunoştinţelor 

                                                                                                       

 

  Citeşte cu atenţie afirmațiile de mai jos și încercuiește DA sau NU: 

 

1. Propoziția subordonată din fraza: Trebuie să se reîntoarcă la avocatură este SB.                  DA/NU 

2. Propoziția subordonată din fraza: Ea se face că este bolnavă este PR.                                     DA/NU 

3. În fraza: Cine va veni, nu știu subordonata este SB                                                                  DA/NU 

4. În enunțul A aflat când va pleca în călătoria pe care a visat-o există o CD și o AT                DA/NU 

 

Scrie în spațiul punctat  subordonatele corespunzătoare din coloana alăturată:     

                                                                                                                          

1………..Bogat e acela ce nu e dator. (folclor)                                                                                       SB 

2………..Este adevărat că i-ai refuzat pe toți?                                                                                       AT 

3………..Ce n-aduce anul, aduce ceasul.(N.Filimon)                                                                             PR 

4………..A ajuns de ți-e mai mare mila.                                                                                                CD 

5……….Al meu e cântul ce-n pustie                                                                                                      AT 

                Neputincioasa jale-și frânge.(O.Goga)                                                                                    SB     

                                                                     

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 

 

1.Subordonatele din fraza  Adevărul era că fusese la început sărac lipit și ceea ce avea acum încă nu se 

cunoștea.(M.Preda)  sunt în ordine: 

a. SB, SB 

b. PR, SB 

c. SB, PR 

 

2.În fraza  I se pare foarte ciudat cum o mamă așa de înaltă și de groasă poate să aibă o fată așa de 

uscată și subțire ca o ață.(M.Sadoveanu)  există în ordine: 

a. SB, CD 

b. PR, SB 

c. PR, CD 

 



Completează spațiile punctate cu informațiile corecte: 

 

1.Alcătuiește fraze simple în care pronumele câți să introducă subordonatele învățate. 

SB…………………………………………………………………………………………………………... 

PR…………………………………………………………………………………………………………... 

AT………………………………………………………………………………………………………….. 

CD………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.Alcătuiește o frază în care subordonata SB să aibă ca element regent un adverb predicativ. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.Realizează expansiunea cuvântului terminată din enunțul: Călătoria al cărei bilet l-am pierdut părea 

terminată. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ce fel de subordonată ai obținut? …………………………………………………………………………. 

 

4.Alcătuiește o frază în care propozițiile să fie așezate în următoarea ordine: PP-SB-AT.  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Realizează contragerea ultimei propoziții din fraza alcătuită de tine. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

FIȘA – SURPRIZĂ 

 

Subliniază predicatele, încercuiește elementele de relație, împarte fraza de mai jos în propoziții 

și apoi răspunde cerințelor ce urmează: 

 

I. RĂMÂNE   SĂ  STABILIM  AMĂNUNTELE. 

 

 

a. P1= PR                                                                                                                 b. P1=PP 

P2= PR                                                                                                                     P2=SB 

 

 

      Aprofundează! 

 

Ajunge ce ai făcut!  P1=……………………  P2=………………………. 

Ajunge ce a dorit.    P1=…………………..... P2=……………………….. 



 

 

Concluzionează! 

 

 

 

 

 

                                 SB                                                                                 PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Știai că: 

✓ subordonat înseamnă dependent de cineva sau de ceva 

✓ învățarea subordonatelor te ajută să-ți dezvolți gândirea și operațiile ei: analiza, sinteza, 

comparația, generalizarea…. 

 

                                                       PR 
SB 


