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ADVERBUL 

                                                          Prof. Banu Gabriela, Școala Gimnazială ”Oprea Iorgulescu” 

Se dă textul: 

     Am mâncat și acum merg la Miruna. Vreau să lucrăm împreună la proiectul nostru pentru 

română. Cel cu istoria scrisului, ți-am spus aseară.  Stăm afară, pe terasă la ea, și lucrăm liniștit. 

Sper să nu ne rătăcim departe, prin Mesopotamia sau Sumer. 

   Se cere:  

1.Identifică adverbele din textul de mai sus și grupează-le în funcție de felul lor: loc, timp, mod. 

2.Notează, din text, un adverb care conține un diftong și unul care conține vocale în hiat. 

3. Găsește câte un antonim pentru adverbele:  

  •niciodată≠………………….. 

  •pretutindeni≠……………… 

4.Precizează  ce fel de adverbe sunt cuvintele subliniate. 

 a) Fiindcă nu fusese demult pe la târg, o luă într-acolo. 

b )S-a încălzit grozav. 

c) Curând zări o grădină cu flori. 

5.Alcătuiește enunțuri în care cuvintele ” zglobiu” și ”ușor” să fie, pe rând, adverbe și adjective. 

6.Construiește enunțuri în care adverbul ”aproape ” să fie la toate gradele de comparație. 

7.Alcătuiește enunțuri în care adverbul  ”atunci” să fie complement circumstanțial de timp și 

atribut adverbial. 



8.Precizează funcția sintactică pentru adverbele subliniate: 

a) Se aude muzică alături.     e)  Bătrânul se ridică anevoie. 

b)Ai mers la bunici astă-vară.     f) Anul trecut, abia am reușit  să mă acomodez. 

c)Așa mă convinge mama.          g) Cândva, credeam că există zâne.  

d)Bunica se plimbă agale.            h) Iarba crește pretutindeni. 

9. Analizează adverbele din textul de mai jos precizând felul  și funcția sintactică. 

       Atunci s-a auzit brusc un tunet și, deși s-a produs departe, îndată a început ploaia și s-a udat 

totul împrejur. Cădeau pretutindeni stropi mari, uleioși și grei care, firește, ne-au udat complet. 

Târziu, când deja venise noaptea, deasupra cerul s-a înseninat și au apărut  stelele. Mâine va fi 

soare aici. Așa vom putea pleca în excursie. 

10. Precizează ce parte de vorbire sunt cuvintele subliniate: 

Dimineața îmi servesc ceaiul.   

Dimineața este călduroasă. 

Mama a strâns masa.  

Ioana își leagă strâns șiretul. 

Pasărea cântă frumos.  

Matei este un băiat frumos. 

 

 

 

 


