
SA sau S-A                                           1. 

1. Mama … dus la cumpărături.  
2. Pe sobă doarme pisica … . 

3. În grădina …. este o magnolie. 
4. Accidentul … întâmplat ieri seară. 
5. Fata … supărat pe prietena … . 

6. Mașina … este de culoare roșie. 
 

SA sau S-A                                            2. 

1. Colega … nu a venit la școală.  
2. Anca a vizitat-o pe bunica … .  

3. Sticla … spart când a căzut de pe masă. 

4. Curcubeul … văzut de la distanță. 
5. În casa … locuiesc patru persoane. 

6. Nu … întâlnit cu prietenii în parc. 

SA sau S-A                                            3. 

1. Copilul … trezit la timp. 

2. Nota … a bucurat-o pe mama. 

3. Familia …. dus la cinematograf.  
4. Pe pălăria …. sunt multe flori. 

5. Pisica … a prins un șoricel. 
6. Soarele …. ascuns după un nor. 
 

SA sau S-A                                            4. 

1. Fără apă, floarea … ofilit. 
2. Băiatul … aplecat după minge. 
3. Cioara … așezat pe gard. 
4. Bluza … a fost găsită în curte.  
5. Camera … este întotdeauna curată. 
6. Pe strada … sunt mulți copaci. 

SAU sau S-AU                                      5. 
1. Nu … mai văzut de câteva zile.  
2. Mâine … poimâine mergem  la munte. 
3. Călătorii … grăbit să ia loc în tren. 

4. Copiii … jucat toată ziua afară.  
5. Tata vine peste o oră … peste două ore. 
6. Toti …pregătit pentru test.  
 

SAU sau S-AU                                      6. 
1. Voi cumpăra tort … înghețată.  
2. Musafirii … bucurat de primire.  

3. Îți place culoarea alba … neagră?  

4. Ce bei, ceai … lapte?  

5. Nu … așteptat la acel răspuns. 
6. Bateriile de la ceas … terminat repede. 
 

SAU sau S-AU                                      7. 
1. Bomboanele … terminat repede.  

2. Astăzi … mâine am oră de pian. 

3. Hainele … uscat la soare foarte repede. 

4…. dus toți copiii în excursie? 

5. Hoții … speriat de lătratul câinelui. 
6. Unde mergem, la teatru … la cinema? 

 

SAU sau S-AU                                      8. 
1. Mergem la mare … la munte? 

2. Păsările … întors din țările calde.  
3. Familiile … întâlnit la un grătar. 
4. Pentru bunica cumpăr mere … pere. 

5. Fetele … certat pentru o păpușă.  
6. Pe balcon … pus multe flori. 
 

LA sau L-A                                           9. 
1. Mâine merg … prietena mea în vizită. 
2. Victor … sunat pe prietenul său. 
3. Când pleci … mare?  

4. Copilul nu … înțeles pe învățător. 
5. Anca … invitat pe Andrei … ziua ei. 

6…. anul călătoresc în Japonia. 
 

LA sau L-A                                       10. 
1. Ieri seară am mânct … restaurant. 

2. Nu am mai fost de mult … munte. 

3. Polițistul … avetizat pe șofer. 
4. Tata … ajutat pe băiat la teme.  
5. Nu … auzit când a strigat. 

6. Mama … chemat pe copil … masă.  
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LA sau L-A                                       11. 
1. Am luat locul 1. … concurs.  

2. Dorin … salutat pe vecin.  

3.… ora 9 începe filmul meu preferat. 
4…. sfârșit de săptămână mergem…bunici. 
5. Cine … invitat pe Andrei la petrecere? 

6. Învățătorul …lăudat pe copil.  
 

LA sau L-A                                       12. 
1. Șoferul nu … văzut pe pieton. 
2. Eu știu să cânt … pian. 

3. Nu dorm niciodată … amiază.  
4. Eu mă uit des … ceas. 

5. Mama … dus pe copil … circ. 

6. Câinele … mușcat pe hoț de picior. 

IA sau I-A                                         13. 
1. Anca … un caiet de pe bancă. 
2. Prietena ei … adus un cadou frumos. 

3. Nu … arătat cum să resolve problema. 
4. Hoțul … furat mașina din fața casei. 
5…. și tu o bucată de tort!  

6. Cine vrea să … mingea în curte?  

 

IA sau I-A                                         14. 
1. Bunica … croșetat copilului o căciulă. 
2. Hai și … și tu o cutie!  

3. Mama … explicat problema. 

4. Pisica … repede carnea de pe masa. 

5. Copilul …dus bunicii un buchet de flori. 
6. Vecinul … mulțumit pentru ajutor. 

IA sau I-A                                         15. 
1. Nu … spus că va veni în vizită. 
2. Cine … dat câinelui de mâncare?  

3. Ea … geaca de la cuier. 

4. Bunicul … cumpărat nepotului o jucărie. 
5. Fiecare … de pe farfurie o prăjitură. 
6. Simona nu … zis că vor scrie un test. 
 

IA sau I-A                                         16. 
1. Copilul … decupat mamei o inimă. 
2. Cine vrea să … aceste flori?  

3. Delia ... oferit mamei o felicitare.  

4. Hoțul … geanta și fuge cu ea. 
5. S-a bucurat când … dat vestea. 

6. Copilul … cântat mamei un cântec. 

într-un sau într-o                             17. 
1. Eu locuiesc … bloc înalt. 
2. Am văzut …. curte o magnolie.  

3…. zi voi merge la plimbare.  

4. Pune penarul … sertar! 

5. Bunica a pus mere …. coș. 
6…. plasă sunt multe fructe. 
 

într-un sau într-o                             18. 
1. Nu știe ce este … borcan. 

2. Ea a pus o lalea … vază.  
3… dulap sunt multe haine.  

4. Pune mobila … cameră mare. 
5… borcan e dulceață de căpșuni. 
6. Bunica toarnă socata … sticlă. 
 

într-un sau într-o                             19. 
1. Mâine merg … excursie cu clasa. 

2… vază sunt trandafiri galbeni.  
3. Tata s-a îmbrăcat … costum elegant. 

4… cuptor se coace pâine. 
5. Veverița doarme … scorbură.  
6. Am pus fișele … mapă nouă. 
 

într-un sau într-o                             20. 
1. Am învățat să schiez … zi. 

2. Am pus cheile … sertar.  

3. Călătorul a stat … hotel elegant. 

4. … film am văzut o scenă haioasă. 
5… pahar e limonadă rece. 
6. Pun caietele și cărțile … ghiozdan.  
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dintr-un sau dintr-o                         21. 
1. Am luat o bomboană … borcan. 

2…. gaură a ieșit un șoricel. 
3. Am luat cumpărăturile … sacoșă.  
4. Tata ia cravata … sertar. 

5…. coș scot mâncare. 

6… .pădure a ieșit o căprioară.  
 

dintr-un sau dintr-o                         22. 
1. Am luat un creion … penar. 

2. L-am văzut pe vecinul ieșind … casă. 
3. Am cumpărat un souvenir … magazin. 
4. Laleaua a ieșit … rădăcină.  
5. Eu iau jucăria … cutie.  
6. Castravetele l-am luat … borcan. 
 

MAI sau M-AI                                  23. 
1. În luna … înfloresc copacii. 
2. Cred că ești … mare ca mine. 
3. Nu … văzut la teatru? 

4. Sucul acesta este … acru. 
5. De ce nu … anunțat că pleci? 

6….târziu merg la patinoar.  
 

MAI sau M-AI                                  24. 
1. Tu … supărat atunci când … mințit. 
2. Copiii … mici se joacă mai mult. 
3. M-am născut în luna …. . 
4. … vreau frișcă pe tort.  
5…. speriat când ai spart balonul. 
6. De ce nu … invitat și pe mine? 
 

MAI sau M-AI                                  25. 
1. … impresionat cu ceea ce ai spus. 
2. Nu … ajutat când am avut nevoie. 
3. De ce … căutat ieri? 

4. Jocul acesta este … bun. 

5. El s-a născut în luna … .  
6…. târziu merg la teatru. 
 

MAI sau M-AI                                  26. 
1. Nu … văzut ieri la teatru? 

2. Creionul verde e … mic decât cel alb. 
3. Mă bucur că … convins să vin cu tine. 
4. Îmi voi scrie temele … târziu.  
5. Îți promit să scriu … frumos. 
6. Din greșeală … lovit cu mingea. 
 

NAI sau N-AI                 27. 
1. Bunicul meu știe să cânte la … . 
2. Tu … înțeles problema?  

3. De ce … adus fișa la școală? 

4. Am cumpărat un … pentru unchiul meu. 
5. Pentru mâine … nicio temă. 
6. De ce … fost atent la ore? 
 

NAI sau N-AI                                   28. 
1…. să îmi împrumuți un stilou? 

2. Vrei să înveți să cânți la … ? 

3. … văzut undeva cartea mea? 

4. Pe raft este un … .  

5. Nici tu … înțeles problema? 

6. Bunicul meu a sculptat un … .  

IAU sau I-AU                                   29. 
1. Copiii … adus mamei un buchet de flori. 

2. Eu … cărțile de pe masă. 
3. Unde … găsit părinții pe copii?  

4. Ei nu … cumpărat nimic de Crăciun.  
5. Bunicii … fructe din livadă. 
6. Trebuie să … pachetul de la poștă.  
 

IAU sau I-AU                                   30. 
1. Mâine … mingea la școală. 
2. Oamenii … arătat turistului drumul. 
3. Bunicii … în fiecare zi medicamente. 

4. Nu … lăsat să vină la petrecere. 
5. Ei … împrumutat o carte. 
6. Nu îmi place să … injecții.  
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VA sau V-A                                       31. 
1.Tata … veni imediat acasă. 
2. Nu … dat și vouă invitație? 

3. … văzut ieri în oraș. 
4. Copilul … participa la concurs.  
5. Sebastian …  veni în vizită. 
6. Mama … face un tort cu fructe.  
 

CEL sau CE-L                                  32. 
1. El este ... mai bun din clasă. 
2. De … necăjești pe fratele tău? 

3. Am cumpărat … mai frumos buchet. 

4. … întreabă Mihai pe Victor?  

5. A câștigat ... mai rapid concurent. 

6. De … ceartă pe copil? 
 

VA sau V-A                                       33. 
1. El … veni mâine la mine. 
2. Cred ca ... ninge toată ziua.  
3. Nu …văzut la teatru? 

4. El … urat concediu plăcut. 
5. Avionul … decola imediat. 
6…. merge astăzi la patinoar.  
 

N-AȚI sau N-AU                              34. 
1. ... fost ieri la film? 

2. Copiii … știut să rezolve tema. 

3. De ce … venit și voi în parc? 

4. … vrut să mănânce tortul.  

5. Ei … participat la carnaval. 
6. De ce … venit ieri la școală? 
 

NU-L, N-O sau NU-I                        35. 
1. Bunicul … găsește pe Max. 
2. Tu … dai colegului un creion? 

3. De ce ... suni pe bunicul? 

4. … mai caut pe prietena mea.  
5. Ea ... ajută pe fratele ei. 
6. De ce … atent la ore? 
 

NU-L, N-O sau NU-I                        36. 
1…. împrumuți un stilou? 

2. Acum … acasă, poate mai târziu.  
3. Ea … mulțumită de cadoul primit. 
4. Anca … ajută pe mama.  
5. Nici tu … mai suni pe Simona?  

6. Când … întâlnește este tristă. 
 

N-AȚI sau N-AU                              37. 
1…. observat că au pierdut cheile. 
2. Voi … vrut să mergeți în excursie. 

3. … auzit că sună telefonul? 

4. Copacii … înflorit încă. 
5. N-am făcut grătar, dacă … venit. 

6. … știut răspunsul la întrebare. 
 

CEL sau CE-L                                  38. 
1. Nu înțeleg … deranjează. 
2. Îl plac pe … cu ochi albaștrii. 
3. L-am ales pe … mai pufos cățel. 
4. … interesează ce vorbim noi?  

5. … care muncește, nu duce lipsă. 
6. Pe … mincinos nu îl crede nimeni. 

CEI sau CE-I                                    39. 
1. I-am premiat pe … mai buni din clasă. 
2. Au venit în vizită … mai buni prieteni. 
3. Am strâns donații pentru … săraci. 
4. … gălăgia aceasta în clasă? 

5. De … spui secretul nostru? 

6. Nu știu de … supărat.  
 

CEI sau CE-I                                    40. 
1. Nu văd … scris pe tablă. 
2. S-a aflat care sunt … vinovați. 
3. … cu tine aici? 

4. ... de făcut în cazul acesta? 

5. La spectacol au venit doar … invitați. 
6. De … ascunzi lucrurile?  
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