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Fişe de lucru 
 
 

1. Corectaţi greşelile: 
• Eu şi cu voi veţi pregăti sculele necesare. 
• Tu şi ei vor monta acest circuit. 
• Suntem gata, el şi voi, de plecare. 
• Tu şi prietenii tăi nu vor merge la munte. 
• Pardesiul şi fusta sunt descusuţi, au observat Ana sau Vera. 

 
 
 
 
 
 

1. Corectaţi greşelile: 
• Vizionarea piesei recomandată de către dirigintele clasei a fost 

interesantă. 
• Ana are toate calităţile unei gimnaste rar întâlnită. 
• În urma şcolii profesională, Popescu a devenit optician. 
• Unei teme plină de greşeli i se acordă nota patru. 
• Sportivilor cei mai buni li s-au acordat premii valoroase. 
• Şoferilor aceştia li s-a retras permisul de conducere. 

 
 
 
 
 
Alegeţi varianta corectă: 

• Plecarea din localitate a celor din echipă a dus/au dus la amânarea 
meciului. 

• Respectarea normelor lingvistice este ceruta/sunt cerute de nevoia 
unei comunicări corecte. 

• Care dintre alergători vor ajunge/va ajunge primul? 
• Politeţea lor m-au impresionat/m-a impresionat. 
• Cincizeci de milioane de lei este/sunt o sumă importantă. 
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Puneţi în locul punctelor de suspensie adjectivele pronominale de întărire 
potrivite: 

• Tu............, băiete, vei realiza acest lucru.  
• Mama............ i-a spus să fie cuminte.  
• Fetelor, nouă........... ne-a promis că vine.  
• Profesorilor.......... li s-a părut greşit enunţul. 
• ..........Mariei i-a mărturisit ce se petrecuse. 
• Eu(fem.).................. voi face proba acestui aparat. 
• Mioara, ţie.............. ţi s-a spus că produsul tău va participa la 

expoziţia de la Bucureşti. 
• Sandu şi Alin ...........vor fi prezenţi la concurs. 

 
 
 
 
 Puneţi în locul punctelor de suspensie pronumele relativ care, însoţit de 
articolul posesiv, realizând acordul: 

• romanul............... temă,  
• părinţii.............copii,  
• cartea............file,  
• băiatul.........mamă,  
• propoziţiile ............părţi,  
• elevii .........profesoară,  
• eleva...........părinţi,  
• profesorul.................elevi. 

 
 
 
Identificaţi varianta corectă: 

• La cabană au venit destui/destul de mulţi excursionişti. 
• Sportivii sunt ferm/fermi convinşi că vor câştiga meciul. 
• Veţi participa cât/câţi mai mulţi la acest concurs. 
• Din broşura X am aflat despre meseriile noi/nou apărute. 
• Cea mai frumos/cel mai frumos scrie Ileana. 
• Colegele mele dansează cel mai frumos/cele mai frumoase. 
• Noi am fost fericiţi/fericit inspiraţi în alegerea acestei meserii. 
• Ei mi s-au părut răi/rău intenţionaţi. 

                     


