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1. Subliniaţi  cu  roşu  CD ,  cu  verde  CI  și cu portocaliu  C prepoziționale : 

a) ,,Şi  aşa încetul cu încetul, a început să-l  uite  pe  Dinu. Poate  ar  fi  muncit-o  şi  pe  ea  vreodată  gânduri  

mai  luminoase, ca  să-i  dea  puterea  de  a  merge  mai  departe.” 

b) ,,Şi-a  dat  căciula  pe  spate  şi  s-a  uitat  în sus, iar mie mi s-a părut că văd în el toată mândria neamului 

românesc.” 

c) ,,....grozav  îi  plăcea  lui  popa  Furtună  să  bată  drumul  şi  câmpurile....., nu prea îi şedea popii  puşca, dar 

dacă i-ar fi trecut cuiva prin minte să-l  oprească  de  la  vânătoare....i-ar  fi  făcut  un  mare  bine  dumnealui.” 

d) Circulăm cu microbuzul . Noi ne spălăm fața  cu apă rece și săpun. Să-i amintești de banii pe care are să mi-i 

dea. Avionul a străpuns norii negri, iar eu m-am speriat de ei. 

 

2.Completează propozițiile date cu substantivele  proprii din lista de mai jos, astfel încât să obții  CI : 

Brândușa, Călin, Delia, Emil, Lenuș, Lili, Matilda, Radu. 

I-am făcut un cadou......................................   I-ai trimis un e-mail................................  . ..............................îi 

plac basmele. I-am mulțumit.........................pentru ajutorul său. I-am ascuns..................................sfârșitul 

povestirii. I-am trimis.....................................o carte. I-am dăruit o cutie de bomboane.................................. O 

reclamă i-a atras atenția................................... . 

 3. Scrie în exemplele date prepoziția potrivită pentru a obține complemente prepoziționale: 

Vecina mea mai în vârstă a apelat...........mine pentru a-i cumpăra o pâine. Școala noastră a beneficiat .........o 

sponsorizare. Greșeala din lucrare a constat ........neidentificarea corectă a cazului. Nu pot rivaliza .........un 

pictor. Am optat ................. cercul de muzică. Trăsăturile fizice ale personajului nu reies...............lucrarea ta. 

Adevărul rezultă ................spusele lui.  

  

4. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 

• În enunțul După ce l-am întâlnit în parc pe unchiul meu, mi-a spus o poveste frumoasă și eu le-am 

repetat-o părinților mei., există: 

a.4 CD și 2 CI 

b.4 CD și 3 CI 



c.3 CD și 3 CI 

• În enunțul Le-am vorbit celor trei despre compunerea mea narativă și le-am prezentat un rezumat al 

acesteia., există: 

a.2 CD, 2CI, 1 C prep 

b.1 CD, 3CI, 1 C prep 

c.1 CD și 4 CI 

• În enunțul N-am cercetat zona și nici nu i-am dat multă atenție. ,există: 

a.2 CD și 0 CI 

b.2 CD și 1 CI 

c.1 CD și 2 CI 

 

5.Corectează greșelile din exemplele date:  

Am văzut în fața casei pe câinele vecinului. _________________________________________ . 

Astăzi o să întâlnesc pe prietenii mei la teatru. _______________________________________. 

Am chemat toți colegii mei la cerc. ________________________________________________. 

Doamna dirigintă comunică părinților notele. ________________________________________. 

Sebastian spune mamei adevărul.__________________________________________________. 

Ai trimis verișoarei tale e-mailul? _________________________________________________. 

A adus prăjituri la copii. ________________________________________________________. 

I-am mulțumit lui Mihai și lui Carmen._____________________________________________. 

 

 

 

 

 


