
TEST – PRONUMELE 

Profesor Sala Loredana 

Liceul Vocațional Pedagogic Nicolae Bolcaș Beiuș 

 

I. Precizează funcția sintactică, tipul de pronume și cazul pronumelor de mai jos: 

(2,80p) 

- Păru-i galben bătea uneori în roșu……………………………………………… 

- Poezia a fost citită de mine cu interes………………………………………… 

- Le-a spus alor săi adevărul………………………………………………………… 

- Aveau nevoie de dânșii…………………………………………………………… 

- Tu, de acolo, hai cu mine………………………………………………………… 

- Casa lor e situată pe deal…………………………………………………………… 

- Vorbeau despre serviciul nostru…………………………………………………… 

- L-a luat cu sine…………………………………………………………………… 

- Colegii acestuia sunt cam îngâmfați……………………………………………… 

- Cineva se aude bătând la ușă……………………………………………………… 

- Nu e niciun zbor în atmosferă……………………………………………………… 

- Lângă cine ai stat?...................................................................................................... 

- Am auzit despre cine s-a discutat………………………………………………....... 

- Cea dintâi școlăriță a fost însăși Smărăndița popii……………………………….... 

 

II. Identifică valorile morfologice ale lui CE: (0,80p) 

- Cumpăr, ce tricou vreau...................................................................................... 

- Faci ce vrei………………………………………………………………………… 

- Ce plăcută e vremea!........................................................................................... 

- Ce rochie îți cumperi?.......................................................................................... 

 

III. Completează cu pronume relative, precedate de articolul posesiv-genitival, spațiile 

punctate: (1,20p) 



- Avea o casă …………………………………. ferestre sunt mereu luminate. 

- Copacul…………………………………………..ramuri sunt uscate este bătrân. 

- Cartea…………………………………………….foi s-au rupt era interesantă. 

- Copilul…………………………………………..părinți erau tineri se juca în voie. 

- Băiatul……………………………………..ochelari au multe dioptrii e fratele tău? 

- Erau peste zece flori…………………………………………..miresme te îmbătau. 

 

IV. Alcătuiește două enunțuri în care MĂ, să fie pe rând pronume personal și pronume 

reflexiv. (0,40p) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

V. Alcătuiește două enunțuri în care TA, să fie pe rând pronume posesiv și adjectiv 

pronominal posesiv. (0,40p) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

VI. Alcătuiește enunțuri în care să ai: (1,20p) 

- Pronume posesiv, nume predicativ, G; 

- …………………………………………………………………………………… 

- Pronume demonstrativ, CI, D; 

- ……………………………………………………………………………….......... 

- Pronume de politețe, atribut pronominal genitival, G; 

- ………………………………………………………………….............................. 

- Adjectiv pronominal interogativ, atribut adjectival, Ac; 

- …………………………………………………………………………................. 

 

VII. Stabilește valorile morfologice ale lui CEL din următoarele enunțuri: (0,8p) 

- El este mereu cel 

nemulțumit………………………………………………………………………. 



- Cel de acolo e prietenul meu……………………………………………………..... 

- Va fi mereu cel dintâi……………………………………………………………… 

- Cel băiat m-a supărat……………………………………………………………… 

 

VIII. Corectează greșelile din următoarele enunțuri: (0,60p) 

- Chiar eu însemi am făcut o greșeală…………………………………………… 

- Chiar ei însăși i-am spus adevărul……………………………………………… 

- Copiii înseși au spus adevărul………………………………................................. 

 

IX. Scrie câte un enunț în care să folosești: (0,80p) 

- Pronumele personal EI, D; 

- …………………………………………………………………………………… 

- Pronumele demonstrativ ACEEAȘI, G; 

- …………………………………………………………………………………… 

- Pronumele posesiv AI MEI, D; 

- ………………………………………………………………………………………

Un adjectiv pronominal de întărire în Ac; 

- …………………………………………………………………………………… 

 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

 


