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FIȘĂ DE LUCRU 

Citește cu atenție textul următor, apoi răspunde cerințelor: 

  ,, Trăsura se depărta și se micșora repede. Într-însa o batistă mică albă flutura neobosită ca o 

aripă speriată. Pe urmă șoseaua înghiți și trăsura și batista… Rudele se întoarseră la mosafiri. 

Începură toasturile, urmară glumele și veselia până ce deodată muzica atacă un vals lin, legănat, 

care ademeni tineretul. Mândru și înduioșat, Herdelea umbla mereu de ici-colo, ciocnind cu unii, 

zâmbind cu alții, căutând să vază pe toți multumiți. El era azi omul cel mai fericit de pe pământ. 

Ziua de mâine cine știe ce-o mai aduce. Grijile și necazurile sunt veșnice, pe când fericirea e atât 

de nestatornică…”                                                                           ( Liviu Rebreanu ,, Ion”) 

1. Completează spațiile libere cu răspunsul corect: 

• Verbele din primul enunț sunt la modul ……………, timpul …………………..(1p) 

• Verbele din ultimul enunț sunt de conjugarea ………………………………….. (1p) 

• La modul condițional-optativ, timpul perfect, verbul a începe se conjugă astfel: 

                 …………………………………………………………………………………….(1p) 

• Verbul subliniat în text este la modul ………………… și îndeplinește funcția sintactică 

de ……………………………. ………………………………………  (1p) 

 

2. Formulează răspunsuri pentru fiecare cerință de mai jos: 

• Transcrie, din text, două verbe la conjugări diferite: 

…………………………………………………………………………………………(1p) 

• Alcătuiește o propoziție dezvoltată în care forma verbală atacă să se afle la două timpuri 

diferite și numește aceste timpuri: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….(1p) 

• Scrie două expresii cu verbul a umbla: 

………………………………………………………………………………………… (1p) 



• Construiește două enunțuri în care să folosești verbul a umbla la timpul perfect (modul 

conjunctiv), respectiv perfect compus, modul indicativ: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….....(1p) 

• Completează tabelul următor, precizând modul și timpul pentru fiecare dintre verbele 

din text menționate în coloana din stânga paginii:                                                                    

……………………………………………………………………………………...(1p) 

Verbul Modul Timpul 

să aducă   

merge   

a fost   

ștergeau   

prinsese   

 

          Notă: Se acordă 1punct din oficiu. 

 

 

 Punctaj: 

4-6 puncte: Mai ai de lucrat!     

      6-8 puncte: Cu siguranță poți mai mult!   

      8-10 puncte: Continuă în același fel!     
 

 


