
 

 

 

Fișă de lucru - Pronumele 
DUMITRU ADRIANA 

 

1) Completați tabelul următor cu formele pronumelui personal pentru fiecare persoană şi fiecare 

număr: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Înlocuiţi substantivele subliniate cu pronume: 

Amir era un câine credincios.             ……… era un câine credincios.  

Ina şi Mihai sunt fraţi.   ……… sunt fraţi. 

Elevii au plantat un copac.  ……… au plantat un copac. 

Georgeta şi Ioana învaţă.  ……… învaţă. 

Violeta citeşte.   ……… citeşte. 

 

 3) Subliniaţi pronumele personale, apoi schimbaţi numărul acestora şi scrieţi corect 

propoziţiile: 

 El iubeşte natura.  ....................................................................................................... 

 Voi plecaţi la mare.  ....................................................................................................... 

 Eu alerg prin curte.  ....................................................................................................... 

 

 4) Pronumele personal mai are şi alte forme în afară de cele învăţate de noi până acum. În 

tabelul de mai jos sunt trecute toate formele pronumelui personal. 

 

Numărul Persoana Forme accentuate Persoana Forme neaccentuate 

Singular 

I eu; ( pe ) mine; mie I mă; m-; îmi; mi- 

a II -a tu; ( pe ) tine; ţie a II-a te; îţi; ţi- 

a III-a el; ( pe ) el; lui 

ea; ( pe ) ea; ei 

a III-a îl; l-; îi; i(-) 

o; -o 

Plural 

I noi; ( pe ) noi; nouă I ne(-); ni(-) 

a II-a voi; ( pe ) voi; vouă a II-a vă(-); vi(-); v- 

a III-a ei; ( pe ) ei; lor 

ele; ( pe ) ele; lor 

a III-a îi; i(-) 

le(-); li(-) 

 

  

 

Pronumele personal 

 

Persoana 

Numărul 

Singular Plural 

I - persoana ……………. 

    vorbeşte 

  

II – persoana …………... 

      vorbeşte 

  

III – persoana ………….. 

        vorbeşte 

  

 



În textul următor sunt şapte pronume personale. Cu ajutorul tabelului de mai sus, încercaţi să 

identificaţi toate aceste pronume şi subliniaţi-le: 

 

 ,,- Ţine-ţi darul, creştine! Eu îţi poruncesc să-ţi duci avutul pe oricare din uliţe […] şi acolo 

să-l laşi până dimineaţa, fără paznic! Şi de ţi se va întâmpla vreo pagubă, eu sunt răspunzător”. 

  

5) Transcrieţi textul următor, înlocuind substantivele care se repetă cu pronume personale: 

 Alina şi-a terminat temele. Alina ar vrea sa citească o carte. Mama Alinei îi recomandă o carte 

cu poveşti. Alina ia cartea din bibliotecă, dar acum gândul Alinei este la joacă. 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

6) Subliniaţi şi analizaţi pronumele personale din textul următor, completând tabelul de mai 

jos: 

 „ – Dragii mamei copilaşi, eu am să merg în pădure după mâncare. Voi încuiați ușa. Auzit-aţi 

ce-am spus eu? 

– Da, mămucă, ziseră ei. 

– Pot să am nădejde în voi? 

– Da, mămucă! Noi suntem o dată băieţi”. 

 

 

 7) Completaţi textul de mai jos cu formele corespunzătoare ale pronumelui personal: 

                     

 Predeal, 23.12.2004 

 

Dragă Andrei,  

 

Mă grăbesc să-......... scriu o carte poştală ilustrată din această minunată staţiune 

montană,                     unde ............. vom petrece vacanţa de iarnă. Totul este încântător. 

 ......... pare rău că nu eşti şi ......... aici cu .............. 

 ......... doresc vacanţă plăcută! 

......... sărută cu prietenie al tău coleg, 

                                              

                                                                     Marius 

 

PRONUMELE 

PERSONAL 

PERSOANA NUMĂRUL GENUL 

I a II-a a III-a singular plural masculin feminin 

        

        

        

        

        

        

        


