
 

 

 

 



Fişă de lucru 

MLADINOVICI MIHAELA 

Şcoala Gimnazială Nr. 3, Drobeta Turnu Severin 

 

 

1. Schimbaţi forma subiectelor din propoziţiile: 

• Florile au înflorit. 

…………………………………………………………………………. 

• Ionel, Clara, Lică şi Dana se joacă. 

…………………………………………………………………………… 

2. Găsiţi: 

• Cât mai multe subiecte pentru predicatul 

 

 

 

• Cât mai multe predicate pentru subiectul 

 

 

 

3. Realizaţi acordul predicatului cu subiectul: 

Cei harnici ( a culege)…………………… roadele muncii. 

Doru şi Dana ( a merge) …………………… la spectacolul de mâine. 

Pe orizont (a se ivi)……………………………. nişte pete negre. 

4. Completează tabelul următor cu subiectele şi predicatele din textul: 

A sosit primăvara. Prin  fereastră se văd pomii înfloriţi în livadă. Florile lor roz se 

scutură. Cad printre crengi petalele gingaşe. Soarele înveseleşte întreaga natură. 

 

Cuvântul Partea de 

propozitie 

Partea de 

vorbire 

Timpul Genul Persoana Numărul 

       

cânta 

elevul 



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

5. Formulaţi enunţuri după următoarea schemă: 

S        P        P.S.        P.S 

s.p.     v          s.c.        adj. 

         

 

           6. Rebus 

 

1. Parte de vorbire care denumeşte fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii. 

2. ………….. masculin, feminin sau neutru. 

3. Substantiv propriu, nume de băiat, care începe cu silaba „Bar”. 

4. Numărul plural sau ………….. . 

5. Prin ele se exprimă predicatele. 

6. Forma verbului „a cădea” la persoana a III-a, nr. singular, timp prezent. 

7. Verbul „sta” arată ……………… . 

8. Cuvântul el este un ………………. . 

9. Este subiect în enunţul Primul a câştigat. 

10. Forma verbului „a şti” la persoana I, nr. plural, timp prezent. 

11. Arată o însuşire a substantivului. 

12. Antonimul predicatului din propoziţia „Râde de bucurie” este………….. . 

13. Exprimă numărul sau ordinea obiectelor. 

14. Întrebare la care răspunde subiectul. 

15. Există între subiect şi predicat. 



16. Cuvântul subliniat din propoziţia Maşina s-a oprit este un subiect exprimat 

prin……… . 

17. Verbul arată ……………. , starea, existenţa. 

18. Predicatul verbal se acordă în ………………….. cu subiectul. 

19. Pronume personal, persoana a II-a, numărul singular. 

20. Subiectul poate fi simplu sau ………………………….. . 

21. Predicatul exprimat prin verb se numeşte predicat ……………… . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1            

     2               

     3               

       4             

       5             

        6            

       7             

    8                

   9                 

        10            

  11                  

        12            

    13                

     14               

    15                

16                    



       17             

     18               

        19            

       20             

   21                 

 

 

Numele si prenumele: …………….......................                               Data: ………………. 

                                  

Subiectul si predicatul 

 

TEST DE EVALUARE 

 

 

 

1. Completaţi predicatele potrivite în locul punctelor: 

 

Ziua bună …………………… de dimineaţă. 

 

…………….. carte, …………………… parte. 

 

Cine………………… departe…………… .. . 

 

Graba ………………… treaba. 

 

 

2.  Subliniaţi predicatul cu o linie şi subiectul propoziţiei cu doua linii:  



 

Pe creanga stufoasă stătea veveriţa. 

 

    

3.  Realizaţi acordul predicatelor din paranteză cu subiectele: 

 

     Elevii (a ieşit) de la şcoală. 

        …………………………………………………………………..……………. 

Ei (este  bucuros) de rezultatele obţinute. 

   ………………………………………………………..…………………………. 

 

4. Se dă propoziţia simplă:   

Copilul aleargă. 

 

Dezvoltaţi-o după schema:   S.  +  P.s.  + P. +  P.s. 

                                                             s.c    adj.      v       s.c 

   

       ………………………………………………………………………………………………… 

 

       5. Analizaţi gramatical cuvintele din propozizia: 

 

              Lupul hain a mâncat iezii cuminţi. 

      

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

1. Identifică şi analizează subiectele din următoarele propoziţii: 

• Florile mărului împrăştiau o mireasmă suavă. 

• Pe ramuri au apărut frunze verzui. 

• Din depărtări s-au întors rândunele, cuci şi privighetori. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Alege din şirul de cuvinte pe acelea care pot fi subiecte şi alcătuieşte enunţuri cu ele: 

     primăverii ,cântecele, razelor, noi, Mioarei, dumneavoastră, două, cuibului. 

           

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

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

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

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

 

3. Subliniază predicatele din următoarele enunţuri şi analizează-le în tabel: 

• Pe colină era un stejar secular. 

• Noi ascultăm ciripitul păsărilor. 

• Vor înflori şi ultimii copaci. 

 

 Predicatul   Prin ce se  exprimă            Timpul   Persoana  Numărul 

     

     

     

 

4. Scrie corect propoziţiile, modificând mai întâi subiectul, apoi predicatul. 

• Câmpia sunt înverzite. 

• Se scutur floarea salcâmului. 

• Mihai şi Elena priveşte grădina. 



………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 


