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PRONUMELE
Fişă de lucru

1.Bifează răspunsul corect:

Partea de vorbire care ţine locul unui substantiv se numeşte:
adjectiv
pronume
substantiv

            Pronumele personal ţine locul :
unui nume de persoană
unui număr

2.Uneşte prin săgeţi cuvintele din coloana A cu pronumele cu care se pot înlocui 
din coloana B:

Cătălina                                                    ei
Tu, Mihai şi Ioana                                    ele
Cornel                                                       ea
Eu, Corina şi Elena                                  voi

            Maricela ,Ana şi Andreea                        el
Gelu ,Marin şi Ion                                    noi

3.Subliniază pronumele personale din textul următor:

„- Dragii mamei copilaşi, eu mă duc în pădure , ca să mai aduc ceva de 
mâncare.Dar voi încuiaţi uşa după mine//.Când oi veni eu , am să vă dau de ştire, ca să 
mă cunoaşteţi...

Auzit-aţi ce-am zis eu?
-Da, mămucă,ziseră ei.
-Pot să am nădejde în voi?
-Să n-ai nici o grijă , mămucă.Noi suntem o datăbăieţi şi ce-am vorbit o dată, 

vorbit rămâne.”
                                                      (Ion Creangă-„Capra cu trei iezi”)

4.Înlocuieşte substantivele care se repetă cu pronumele potrivite:
Băieţii  ajung pe stadion. Băieţii se întâlnesc cu alţi  colegi de-ai lor, îşi ocupă 

locurile şi aşteaptă începerea meciului.După câteva minute apar şi fotbaliştii.Fotbaliştii 
poartă culorile clubului.
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...............................................................................................................................................



5. Subliniază cuvântul care are valoare de pronume:
El are haine noi?                                                             
Cu noi nu se plictiseşte nimeni.
Voi aţi pictat minunat.
La iarnă voi merge la bunici.

6.Alcătuieşte  propoziţii în care pronumele folosit să fie:
☻la persoana a II-a , numărul singular;
................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........
☻la persoana a III-a, numărul plural;
................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........
☻ la persoana I , numărul singular;
................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........
☻ la persoana a III-a , numărul singular;
................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........

7.Subliniaţi pronumele personale de politeţe:
„-Ba nu, cucoană-răspunse unul dintre ţărani-să ierte cinstită faţa dumneavoastră, dar 

aista e un leneş care nu credem să mai fi avut pereche pe lume...”
                                                                (  I. Creangă-„Povestea unui om leneş”   )

8.Înlocuieşte în propoziţiile următoare pronumele personale cu pronumele personale de 
politeţe:
Tu mi-ai vorbit intotdeauna frumos. 
..........................................................................................................................................................
Ea citeşte cărţi interesante.
...........................................................................................................................................................
Voi plecaţi în excursie?
...........................................................................................................................................................
Ai fost cu ele la spectacol?
...........................................................................................................................................................

8.Încercuieşte  forma corectă a pronumelui :
Eu/Ieu sunt foarte fericit.
Iea/ea  a întârziat la şcoală.
Cu ei / iei nu mă înţeleg deloc.
Unde vor pleca ele/iele?

9.Analizează pronumele personale , după model:
„-Patrocle, zice duduia Lizuca, eu ştiu că tu eşti un căţel vrednic şi viteaz. Dar ce ne 

facem noi dacă rătăcim drumul? întrebă ea pe căţel, ”
                                                                 (M. Sadoveanu –Dumbrava  minunată)
eu-pronume personal, persoana I, numărul singular
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