
 

Eu spun cum e azi, tu spui cum a fost ieri. 

 

l-a 

 

   Ea îl cunoaște de mulți ani. 
→Ea l-a cunoscut de mulți ani. 
 

Mama îl ajută pe copil la teme. 
Câinele îl mușcă pe hoț de picior. 
Prietenul îl caută de două zile. 
Jucăria îl bucură pe copil nespus de 
mult. 

Șoferul nu îl vede pe biciclist. 
Copilul îl salută pe vecinul său. 
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