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1. Înlocuieşte cuvintele subliniate cu pronume personale. 

Maria şi Victor  vor pleca la mare.              ________ 

 Mama îl îndeamnă să se întoarcă  la luptă.         ________ 

Jurjac cânta frumos la vioară.                             ________ 

   2.   Înlocuieşte pronumele personale de politeţe cu pronumele personale corespunzătoare: 

Dumneata ( _____ ) eşti obosit? 

Dumneaei ( _____ ) este foarte obosită. 

Dumneavoastră ( ________ ) mergeţi la spectacol? 

Da, împreună cu dumnealor ( ______ ). 

Vă însoţeşte şi dumnealui ( _____ ) ? 

Cu siguranţă. Va veni cu dumneaei ( ______ ). 

3. Subliniază toate pronumele personale întâlnite în textul de mai jos:                                                                         

           “      Bǎtrâna dǎdu sǎ-l sǎrute… 

               - Încet, mamǎ, încet, cǎ mǎ striveşti, zise Neghiniţǎ. 

               - Sǎ te sǎrut, cǎ-mi umpluşi casa cu dragoste, când îmi ziseşi <<mamǎ>>. 

               - Încet, sǎ nu mǎ sorbi. 

                 Îl sǎrutǎ. 

                     - Cum mǎnânci tu, Neghiniţǎ al maichii? 

                    - Eu? Mǎ satur din fum.” 

                                                                    ( B. Şt. Delavrancea – Neghiniţǎ) 

   4.  Bifează enunţurile în care cuvintele subliniate sunt pronume personale: 

      □ A mers cu noi la tipografie .                 □ Sanda a cumpărat multe cărţi noi.  

      □ În mine lucrează mulţi mineri.                  □  Doamna m-a felicitat întâi pe mine. 

      □ Eu voi pleca la munte.                               □  Am plecat spre voi când aţi sunat. 

      □ Raluca are o rochiţă nouă.                         □   Nouă ne plac mult fructele . 

 

 

 

 



    5.  Alcătuieşte: 

➢ o propoziţie în care  să foloseşti un pronumepersonal, persoana a II-a, nr.plural ; 

          ____________________________________________________________________  

 

➢ o propoziţie în care să foloseşti un pronume personal, persoana a III-a, numărul singular, genul 

masculin. 

 

6.Taie cuvintele scrise greşit: 

Noi ne-am / neam dus în excursie. 

Pe voi v-a/  va rugat să veniţi cât mai repede? 

Doreşti săi / să-i spui cele întâmplate? 

S-a dus azi l-a / la şcoală mai repede. 

Tu m-ai / mai văzut când am ajuns în curte? 

Eu iau / i-au o carte săi / să-i citesc fratelui meu. 

Cel /Ce-l isteţ întreabă cel /ce-l interesează. 

       7. Treceţi pronumele personale la numărul plural, (fără a modifica persoana) şi scrieţi  propoziţiile 

realizând acordul între cuvinte. 

• Eu mi-am recunoscut vina.                _______________________________________ 

• Pe tine te-am aşteptat.                        ______________________________________ 

• Lui i-am cerut o carte .                      _______________________________________ 

  8. Rescrie corect enunțurile de mai jos : 

 

✓ Lam  văzut  certânduse  cu  Mihai. 

.............................................................................................................................................. 

✓ Leam  aduso  imediat. 

.............................................................................................................................................. 

✓ Săi  aduci  cărțile  pe  care  leai  citit.  

.............................................................................................................................................. 

 

❖ 9.Scrie în paranteză valoarea cuvântului „i”  (pronume sau verb): 

 

Ceru-i senin.  (............................)             Ieri i-am văzut  la școală.   (................................) 


