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LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA A VII-A, SEMESTRUL I 

 

1. Copiază câteva versuri din manual. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Desparte în silabe cuvintele: 

Masă  

Globuri 

Telefon 

Maşină 

Carte 

 

3. Scrie câte trei exemple de: 

Animale domestice 

Flori 

Instrumente muzicale 

 

4. Pune substantivele în coloana potrivită: câine, lanternă, tunet, bucătar, pixuri, zăpadă, 

sobă, furnică, soare 

FIINŢE                             LUCRURI                            FENOMENE ALE NATURII 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 



5. Eu scriu una, tu scrii multe! 

Casă –  

Nor – 

Măr – 

 

6. Eu scriu multe, tu scrii una! 

Căni – 

Trenuri – 

Oameni – 

 

7. Desenează câteva simboluri ale iernii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA A VII-A, SEMESTRUL I 

 

 

1. Dictare  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Transcriere  

a __________________________________________________ 

m __________________________________________________ 

n __________________________________________________ 

i ___________________________________________________ 

v __________________________________________________ 

t ___________________________________________________ 

 

3. Transcriere şi citire 

amar _______________________________________________ 

rană ________________________________________________ 

toc _________________________________________________ 

cot _________________________________________________ 

sac_________________________________________________ 

mare _______________________________________________ 

supă _______________________________________________ 

 

4. Desparte în silabe cuvintele: 

Masă  

Casă 

Vilă 

 

 

 



LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA A VII-A, SEMESTRUL I 

1. Dictare 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Încercuiește cuvintele: 

ov oc hol hil 

av ac lip vis 

or at hul lap 

ar am vos lup 

om op pot fir 

ap ot far tot 

 

3. Din următorul șir de cuvinte încercuiește numele de persoane: 

        Ana, am, ac, Ene, Mia, lac, Lia, lin, loc, Titi. 

4. Eu scriu una, tu scrii multe! 

ca-să     ca -se 

ma-să  

nu-că 

fa-tă 

 

 



5. Eu scriu multe, tu scrii una! 

me-re      măr 

pe-re 

be-țe 

ra-țe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA A VII-A, SEMESTRUL I 

1. Răspundeţi la următoarele întrebări: 

a) Care sunt caracteristicile creaţiei populare? 

b) Unde au crescut Mureşul şi Oltul? 

c) În ce se transformă cei doi fraţi? 

2. Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte: 

Televizor 

Globuri 

Învăţătură 

Paltoane 

Telefonie 

3. Încercuieşte consoanele din următoarea propoziţie: 

Dan este sportiv .  

4. Scrie câte cinci substantive care să denumească: 

- Nume de fete: 

- Instrumente muzicale: 

- Îmbrăcăminte: 

- Flori: 

- Fenomene ale naturii: 

5. Pune substantivele la singular sau la plural: 

Vânător – 

Flori –  

Cabană –  

Băieţi – 

Sticlă – 



Urşi – 

Ploaie – 

Bucurii – 

Bulgăre – 

Trandafiri – 

 

6. Pune substantivele la genul potrivit: 

Caiet, floricică, şoim, motoare, bunica, urs 

 

MASCULIN                           FEMININ                               NEUTRU 

UN-DOI                                  O-DOUĂ                                UN-DOUĂ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Scrie câteva propoziţii despre anotimpul iarna. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________     

 

 

 

 

 



LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA A VI-A, SEMESTRUL I 

1. Răspundeți la următoarele întrebări: 

 a) De unde s-a întors prepelița? 

 b) Câți pui a avut prepelița? 

 c) Ce le spune prepelița puilor atunci când apare vânătorul? 

 d) Ce se întâmplă cu puiul cel mare? 

2. Subliniați substantivele din următorul șir de cuvinte: 

 casă, frumoasă, om, bine, flori, roșu, toamna, iarna, corect, Adina, ceasuri, întunecat. 

3. Treceți  la singular următoarele substantive: 

 Zidari –  

 Veveriţe –  

 Calculatoare –  

 Dulapuri –  

 Ploi –  

 Tunete –  

 Cărţi –  

 Fete –  

 

4. Treceţi la plural următoarele substantive: 

 Masă –  

 Calculator –  

 Telefon –  

 Fulger –  

 Primăvară –  

 Şoarece – 



5.  Scrie câte cinci substantive care să denumească: 

- nume de ființe ______________________________________________________ 

- nume de animale ____________________________________________________ 

- nume de rechizite ____________________________________________________ 

- nume de flori _______________________________________________________ 

6. Dictare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

SEMESTRUL I, CLASA A VIII-A 

1. Scrie câteva lucruri despre Toma Alimoş. 

 Toma este: - 

                             - 

                             - 

2. Scrie definiţia doinei. 

 

3. Comentează următorul proverb: 

 Cine are carte, are parte. 

 

4. Scrie câte cinci exemple de: 

 Flori  

 Animale sălbatice 

 Fenomene ale naturii 

 Nume de ţări 

 Îmbrăcăminte  

 

 

5. Pune substantivele la genul potrivit: 

 Casă, scaun, muncitor, maşină, urs, tren. 

 

MASCULIN                               FEMININ                                       NEUTRU 

UN – DOI                                   O – DOUĂ                                      UN – DOUĂ  

 

 



6. Treceţi la plural sau la singular substantivele:ană 

 Cană  

 Calendare 

 Plasă  

 Sucuri  

 Calorifer 

 Ploi  

 Tunet  

 Zâmbete 

 Crin  

 Cartofi  

 

7. Răspundeţi la următoarele întrebări pentru a alcătui o compunere: 

Iarna 

În ce anotimp ne aflăm ? 

Care sunt lunile de iarnă ? 

Cum este vremea în acest anotimp? 

Ce se întâmplă în natură în anotimpul iarna? 

Cum se joacă copiii iarna ? 

Care sunt sărbătorile de iarnă ? 

De ce ne place acest anotimp? 

 

 

 


