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1.Completează spaţiile libere cu unul dintre cuvintele: într-o, într-un, dintr-o, dintr-un. 

• Înainte de a pleca şi-a pregătit ____________ geamantan cele necesare. 

• __________ dimineaţă a bătut la uşa iepuraşului. 

• Copilul a scos ___________ cutie instrumentele pentru experiment. 

• S-au stabilit ___________ tabără de corturi. 

• __________ scorbură a ieşit un pui de veveriţă. 

• ___________ târziu s-au hotărât să folosească telescopul. 

• Liana a cules __________ pom trei cosuri cu mere. 

• Pisica a ieşit __________ tufiş. 

 

2.Încercuieşte forma corectă a cuvintelor sa şi s-a din enunţurile următoare: 

• El s-a/sa împiedicat de o piatră. 

• Adrian a fost încântat de ideea sa/s-a. 

• Bunica s-a/sa bucurat atunci când a primit darul. 

• Sora sa/s-a, Ioana, este mai mare. 

 

3.Corectează expresiile scrise greşit şi colorează bulinele cu expresii corecte: 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

4.Taie varianta greşită a cuvintelor nea şi ne-a din enunţurile de mai jos: 

• Am trimis o scrisoare lui nea / ne-a Gică săptămâna trecută, dar nici până acum  

nu ne-a / nea răspuns. 

• Nu ne-a / nea văzut când am trecut prin dreptul casei pentru că drumul era acoperit de 

nea /ne-a şi vizibilitatea era redusă. 

sau 

amuzat 

s-au 

pierdut 

sare sau 

piper 

alb sau 

verde 

sau 

înţepat 



5.Transcrie corect textul următor: 

Neamul nostru este un ne-am cinstit. Ne-am din neamul nostru nu a plecat în altă ţară. 

Neam hotărât să rămânem în ţara în care neam născut. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6.Bifează doar enunţurile corecte: 

• Nu la observat când a intrat în casă. 

• L-a invitat la cofetărie pe verişorul lui.  

• Testul l-a găsit pregătit şi l-a trecut cu bine. 

• Mâine va merge la muzeu cu colegii lui. 

• Olivia la certat pe fratele ei pentru purtarea nepotrivită. 

• Apa de la izvor este mai rece. 

 

7.Uneşte cuvintele din mijloc cu formele potrivite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELICITĂRI! 

 

curăţat 

ia i-a 

locul maşina lovit 

lapte 

aminte cartea 

zărit 

ales 


