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1. DESCRIE 

 

1.Scrie în tabel  adjectivele din caligrama: 

 

                                                          

                                     s 

                                     t 

                                     a 

                             în grădină. 

     

 2.Grupează adjectivele de mai jos în două categorii: adjective variabile și adjective 

invariabile:  

adânc, perspicace, bej, bleu, bordo, cenușiu, crem, cuminte, deștept, dibaci, dulce, maro, 

silitor, mov, simplu, vernil. 

➢ Adjective variabile:  

 

➢ Adjective invariabile: 

 

3.Găsiţi in careul de mai jos adjectivele care denumesc culori si încercuiţi-le: 

H B M O V Z S N 

A L B L E U I O 

B G R I Y N C V 

O T O V A I W C 

R N K A K I L O 

D X C R E M I R 

O G R E N A L A 

A D I T A M A I 

        

  2.  COMPARĂ 

 

1. Rescrie enunţurile de mai jos trecând  adjectivele înaintea  substantivelor determinate. 

Ce observi? 

Cu două forme Cu trei forme Cu patru forme 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



În  rocile  din  epocile îndepărtate, cercetătorii au descoperit scheletele uriaşe ale  unor  

dinozauri. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Animalele enorme au devenit eroii imaginari ai unor filme S.F. 

…………………………………………………………………………………………………

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

2.  Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din următoarele enunțuri: 

a) Îmi place că rolul a fost jucat de un actor tânăr. 

b) Tânărul actor a jucat foarte bine rolul. 

c) Tânărul din fotografie este chiar fratele meu.  

 

3. ASOCIAZĂ 

1. Scrie pe spațiul punctat din dreptul fiecărui enunț litera copespunzătoare: 

…………  Cerul era luminos.                                     A. substantiv, caz Ac, f.s. de complement 

…………. Eu admir frumosul.                                         B. adjectiv, caz G, f.s. de complement 

…………. Priveliștea fermecătoare m-a impresionat.       C. adjectiv, caz G, f.s. de atribut adj 

…………. Lupul i-a mâncat pe iezii neascultători.           D. adjectiv, caz N, f.s. de atribut adj. 

…………..Dorința mamei triste era să se răzbune.   E. adjectiv, caz N, f.s. de nume predicativ 

                                                                                        F. adjectiv, caz Ac. , f.s. de atribut adj.. 

2.Alege din coloana B sinonimele potrivite adjectivelor din coloana A 

     A.                                                                         B.                   

eficace                                                                  zgârcit 

catifelat                                                                eficient 

inteligent                                                              enigmatic 

avar                                                                      deștept 

misterios                                                              mătăsos 

4. ANALIZEAZĂ 

Analizează adjectivele din textul de mai jos: 

„ Dealurile blânde își arcuiau coamele spre cerul înalt și limpede. În lumina slabă a  soarelui 

de sfârșit de iarnă, coasta golașă era cenușie.” 



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

5. APLICĂ 

 

1. Corectează enunţurile de mai jos: 

• I-am spus fetei cea silitoare părerea mea despre ea. 

…………………………………………………………………………………………... 

• Mama ṣi-a cumpărat o bluză foarte splendidă. 

…………………………………………………………………………………………... 

• Le-am oferit dragelor mele prietene câteva flori. 

…………………………………………………………………………………………... 

• Ne-a întristat că te crezi cel mai inferior. 

…………………………………………………………………………………………... 

• Tabloul în culori calde reconstituia atmosfera vechei clădiri 

…………………………………………………………………………………………... 

2. Alcătuiește adjective pornind de la cuvintele: 

  om  ……………………………..                                          sănătate......................................                                              

  a răsuna………………………....                                          aramă......................................... 

răutate……………………….....                                           român.........................................                         

plumb…………………………..                                           cristal......................................... 

fericire……………………….....                                           a sta...........................................                      

 

 

6. ARGUMENTEAZĂ 

1. Precizează valorile stilistice pe care le au adjectivele în exemplele: 

,, Viezurii ṣi bursucii somnoroṣi,jderii pădureţi cu blana ruginie ṣi vidrele colţate...ṣi 

veveriţele ṣugubeţe...toate i se arătau lui în cale”                (Al.Odobescu- Pseudokynegetikos) 

 ,, Vesela, verde câmpie acu-i tristă, vestezită… “     ( Vasile Alecsandri – Sfârşit de toamnă ) 

 ,, …răzbătea o chemare nedesluşită, moale, stânsă. “ 

                                                                          ( Mihail Sadoveanu – În pădurea Petrişorului ) 



2.Completează spaţiile punctate cu formele corespunzătoare ale adjectivului indicat între 

paranteze.Argumentează alegerea făcută: 

Copiii .......................se joacă în parc.(zglobiu) 

Forma norilor .......................era asemănătoare cu un balaur.(cenuṣiu) 

Razele........................ale soarelui încălzesc pamântul.(auriu) 

I-am cunoscut pe oamenii....................din  acel sat de munte.(mândru) 

Le-am spus prietenelor mele..........................o poveste cu tâlc(drag) 


