
1 
 

FIȘĂ DE LUCRU – ADVERBUL 

CLASA A VI A 

                           PROF. MĂNTĂLUȚĂ ALINA-CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DÎNGENI, 

JUD. BOTOȘANI 

Se dă textul: 

 

,,Culori şi fum de toamnă, plâns de poet, 

Apa e rece, frunzele plouă - 

Vorbeşte încet, păşeşte încet, 

Că totul cade cu o jale nouă. 

 

Vinul, şi mierea, şi grâul tot 

Le-au strâns, pe grabă, cine-a putut... 

Tuse, şi plânset visele scot, 

Du-te, oriunde, frunză de lut... 

 

Şi-o păsărică în grădina brumată, 

În liniştea rece, a iarnă-a făcut - 

Am strănutat pe o stradă curată, 

Frunzele toate încă n-au căzut. 

 

A fost odată... va fi odată... 

Nu spune zarea, dar spune omul - 

Numai acuma e niciodată... 

Adânc, prezentul, închide tomul... 

 

Mă duc, tot acolo, în marea clădire, 

E ora, de la care rămân închis - 

O emoţie... o amorţire... 

E toamnă... mi-au dat de scris... ” 

(George Bacovia, ,,Poezii alese”,editura Ștefan, București, 2004,  Belșug, pag. 59)  

Cerințe: 

1. . Grupează adverbele  din text în tabelul de mai jos:                                               1p 

adverbe de loc adverbe de timp Adverbe de mod 
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2.  Construieşte propoziţii în care cuvântul toamna  să fie, pe rând:                           1p 

substantiv............................................................................................ 

adverb:.............................................................................................................. 

3. Analizaţi morfologic şi sintactic adverbele subliniate in text.                                           1p 

4. Treceţi adverbul încet din text la toate gradele de comparaţie învăţate la adjectiv:           1p 

• Pozitiv............... 

• Comparativ de superioritate..............................;  

                    de egalitate.................................... 

                    de inferioritate............................... 

• Superlativ -relativ de superioritate..............................; de inferioritate...........................  

                - absolut.................................. 

                   5. Subliniază forma corectă a adverbelor în enunţurile:                                                                   1p 

                     a)Bineînţeles/Bine înţeles că vom merge împreună în excursie. 

                   b)Profesorul ştie să se facă bineînţeles/ bine înţeles de elevi. 

                   c)Numai/nu mai vreau să plec. 

                   d)Numai/nu mai tu mă poţi ajuta la teme. 

                   e)Ei nu-i place deloc/de loc supa. 

     f)Mama este deloc/de loc din Iași.  

                    g)De altfel/De alt fel, tu eşti un copil înțelegător.  

                    h)Am cumpărat haine de altfel/ de alt fel. 

                    i)Odată/O dată, împăraţii aveau trei feciori. 

                    j)Am citit poezia odată/o dată, nu de mai multe ori. 

                    k)Nu mi-a plăcut niciodată/nici o dată toamna ploioasă.  

                    l)Ieri, nu l-am văzut pe fratele meu niciodată/nici o dată. 

                    m)De o parte/Deoparte şi de alta a străzii sunt plantați pomi. 

                     n)Verișoara mea  stătea timidă de o parte/deoparte. 

 

6. Găseşte câte un antonim pentru trei adverbe din text.                                                          1p 

 

7. Cu ajutorul sufixelor învățate formează adverbe de la următoarele cuvinte:                        1p 

     

Cruce -  …………….. 

Bărbat- ……………… 

Chior- ………………. 

Piept- ……………… 

Real- …………………. 

 

8. Alcătuiește o compunere de 10-15 rânduri în care să îți spui părerea despre viața de elev.    

În realizarea compunerii tale trebuie să ai in vedere următoarele :                                          2p 

            - argumentează-ți opinia; 

            - prezintă avantaje și dezavantaje  ale vieții de elev; 

            - folosește un limbaj adecvat și cel puțin câte două adverbe din tipurile învățate; 

            - utilizează două adverbe formate prin derivare.   


