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1. Completează definiția: 

Adjectivul este _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ . 

 

2. Subliniază cu o linie substantivele și cu două linii adjectivele din textul de mai jos:  

„În pădure s-a topit zăpada. Lângă trunchiul gros al unui copac mare a ieşit din frunzişul 

umed un ghiocel. Tulpina lui fragedă şi firavă se înalţă curajoasă spre soare. Un gândăcel mic, 

roşu, încearcă să se urce pe firul subţire şi plăpând al florii albe. A venit primăvara.“ 

 ( M. Eminescu, ,,Făt-Frumos din lacrimă“)  

 

            3. Scrie câte trei adjective potrivite pentru substantivele: 

copilul __________________________________________________ 

vacanța __________________________________________________ 

bradul____________________________________________________ 

iarba _____________________________________________________ 

școala _____________________________________________________ 

prieten _____________________________________________________ 

 

4. Transformă următoarele substantivele în adjective: 

curaj - ________________  instrucție - _______________ 

căldură - ______________  miere - __________________ 

fericire - ______________  viclenie - ________________ 

culoare - ______________  parfum - _________________ 

vișină - _______________             aur - ____________________ 

 

5. Schimbă forma adjectivelor din paranteze, pentru a realiza corect acordul: 

a) Ținuturi (întins)   ______________  și (minunat)  ______________ se întindeau cât 

vedeai cu ochii. 

b) Copilul (veseli) _____________ se joacă în zăpada  (pufos) _________________ . 



c) Ciorchinii (roșu) ______________   ai cireșilor (înalt) ______________ atârnau până 

spre poalele copacilor. 

d) Valurile (uriaș) ______________ și (înspumat) ______________ ale mării 

(învolburat) ne ofereau un spectacol (impresionante) ____________________ . 

e) Pe cerul (înstelate) ____________ am zărit o stea (norocoase)________________ . 

f) Casele (mare) ___________ din sat păreau niște puncte (strălucitor) _____________ . 

 

6. Alcătuiește câte un enunț în care cuvintele următoare să fie, pe rând, substantive, 

apoi adjective: „vânătă“, „mic“. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7.  Alcătuiţi enunțuri cu următoarele grupuri de substantive-adjective: blană moale, 

soare cald, mâini harnice, elev silitor, câine mare, ocean imens . 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Trece adjectivele următoare de la singular la plural sau de la plural la singular: 

ciocolatiu - _________________                                   calzi - ____________________ 

vișiniu - ___________________                                     argintii - _________________ 

zglobiu - ___________________                                    rumeni - _________________ 

 

9. Analizează substantivele și adjectivele din enunțul de mai jos:  

În casa mare locuiește o familie harnică. 


