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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Lucrarea de față se adresează atât studenților din anul pregătitor, care vin în România 
să urmeze cursurile universităților românești la diferite specializări, cât și studenților din cadrul 
lectoratelor de limba română din străinătate, participanților la cursurile de vară de limbă și 
civilizație românească.        
 Considerăm că manualul, realizat conform descriptorilor Cadrului European Comun de 
Referință pentru limbi (CECR) este deosebit de util tuturor străinilor care sunt interesați să 
obțină cunoștințe de limba română.       
 Experiența acumulată pe parcursul anilor de activitate cu grupele de studenți străini ne-
a fost de mare ajutor în alcătuirea și structurarea unităților de învățare, care cuprind texte pe 
teme diferite, foarte utile studenților în descoperirea realităților societății românești, completate 
de un lexic adaptat nevoilor de exprimare,  noțiuni de gramatică explicate pe înțelesul tuturor 
și  un set de exerciții variate.          
 Toate tipurile de exerciții abordate în manual necesită o bună cunoaștere a vocabularului 
și a gramaticii limbii române la nivel B1-B2, precum și o atenție sporită în găsirea variantelor 
corecte. Am îmbinat exerciții care ajută la dezvoltarea competențelor de citit ale cursantului, cu 
exerciții ce vizează dezvoltarea compențelor de scris (exercițiile presupun înlocuirea unor 
forme cu altele, completarea spațiilor libere, alegerea variantei corecte, răspunsuri la întrebări, 
compuneri pe diverse teme etc) și de vorbit în limba română (descrieri de imagini, realizarea 
de dialoguri pentru diferite situații de comunicare).     
 Structura manualului a fost gândită astfel încât să obținem un tot unitar, iar competențele  
de comunicare (înțelegerea unui text scris și a unui mesaj oral, producerea de text sau a unui 
mesaj oral)  să fie prezente în toate unitățile de învățare.     
 Sperăm ca acest manual să fie unul de un real folos atât profesorilor care sunt preocupați 
de predarea limbii române ca limbă străină, cât și studenților și tuturor străinilor care vor să 
învețe limba română. 

Autoarele 
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UNITATEA 1 

RECAPITULARE 

1. Potriviţi următoarele enunţuri cu descrierea sensului lor: 

1. Spălaţi-vă pe mâini!                                               a. Nu vă apropiaţi prea mult! 

2. Nu aveţi voie să împrumutaţi acest act!                 b. Nu ţineţi cărţile mai mult de şapte zile!  

3. Accesul interzis!                                                     c. Sunteţi singurul care poate folosi permisul. 

4. Nu deschideţi frigiderul cu îngheţată!                    d. Trebuie să urcați pe scări! 

5. Nu folosiţi aparatul de fotografiat!                         e. Nu este permis să intraţi aici! 

6. Păstraţi distanţa!                                                      f. Este interzis să fotografiaţi obiectele!  

7. Liftul nu funcţionează!                                            g. Lăsaţi produsele alimentare afară!  

8. Luaţi numai o pungă de plastic!                              h. Vânzătorul vă va servi cu produsul dorit!  

9. Vă rog să restituiţi cărțile peste o săptămână!         i. Folosiţi apa şi săpunul!  

10. Nu intraţi cu alimente!                                           j. Nu folosiţi mai multe pungi! 

 

2. Potriviţi următoarele enunţuri cu descrierea sensului lor: 

1. Mă bucur să te cunosc.                                             a. Nu scrieți cu creionul! 

2. Scuze pentru întârziere.                                            b. Lăsați produsele alimentare la intrare! 

3. Autobuzul a plecat acum cinci minute.                    c. Regret că am întârziat. 

4. Timpul a expirat! Vă rog dați lucrările!                   d. Trebuie să mai așteptați în stație. 

5. Luați o pastilă dimineața și una seara.                     e. Trebuie să luați două medicamente pe zi. 

6. Atenție! Super reduceri!                                           f. Nu este permis să intrați aici cu mașina. 

7. Folosiți doar pixul la examen.                                  g. Asemenea! 

8. Zonă doar pentru pietoni.                                          h. Puteți călători cu trenul.                      

9. Aici este o gară.                                                         i. Nu puteți să mai scrieți! 

10. Nu intrați cu mâncare în magazin!                          j. Puteți cumpăra mai ieftin! 

 

3. Rezolvați după model: Ea scrie tema, noi scriem un mesaj.   (a scrie) 

1. El  ........................................... ușa, noi .................................................. poarta. (a încuia) 

2. Eu ........................................ un ceai, tu ................................................ o cafea. (a fierbe) 

3. Noi ......................................... paharele și voi ........................................ cănile. (a umple) 

4. Rania ...................................... o prăjitură, eu .......................................... pizza. (a coace) 

5. Eu ........................................... devreme, tu ........................................... târziu. (a adormi) 

6. Ele .......................................... la cursuri, noi ............................ la antrenamente. (a lipsi) 

7. Noi ........................................ victoria, voi ................................ onomastica. (a sărbători) 
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8. Ei ......................................... veioza, noi ............................................... lustra. (a aprinde) 

9. Tu ........................................ un colet, noi ..................................... o scrisoare. (a expedia) 

10. Eu ....................................... florile, ea ................................................ legumele. (a uda) 

11. Ea ...................................... o rochie, tu ........................................... un costum. (a purta) 

12. El ............................... mereu, noi ......................................................... uneori. (a zâmbi) 

 

4. Rezolvați după model: Ea a scris tema, noi am scris un mesaj.   (a scrie) 

1. El  ........................................... ușa, noi ................................................. poarta. (a încuia) 

2. Eu ........................................ un ceai, tu ............................................... o cafea. (a fierbe) 

3. Noi ......................................... paharele și voi ....................................... cănile. (a umple) 

4. Rania ...................................... o prăjitură, eu .......................................... pizza. (a coace) 

5. Eu ........................................... devreme, tu ........................................... târziu. (a adormi) 

6. Ele .......................................... la cursuri, noi ........................... la antrenamente. (a lipsi) 

7. Noi ........................................ victoria, voi ................................ onomastica. (a sărbători) 

8. Ei ......................................... veioza, noi .............................................. lustra. (a aprinde) 

9. Tu ........................................ un colet, noi ................................... o scrisoare. (a expedia) 

10. Eu ....................................... florile, ea ................................................ legumele. (a uda) 

11. Ea ...................................... o rochie, tu ........................................... un costum. (a purta) 

12. El ............................... mereu, noi ........................................................ uneori. (a zâmbi) 

 

5. Model: Scriu tema. / Pot scrie tema. / Pot să scriu tema. 

1. Transcrii cu creionul......................................................................................................................... 

2. Apar pe neașteptate. .......................................................................................................................... 

3. Voi rupeți florile uscate. ................................................................................................................... 

4. Intervine dacă este nevoie. ............................................................................................................... 

5. Alcătuim planul lucrării. ................................................................................................................... 

6. Admiră  privelistea munților. ........................................................................................................... 

7. Corectez  referatul? ........................................................................................................................... 

8. Propui examen în luna iunie. ............................................................................................................ 

 

6. Model: Scriu tema.  Pot să scriu tema. ( a scrie – a putea + a scrie) 

1. Mihai ................................................................................. copiii săraci. ( a ajuta – a dori + a ajuta) 

2. Ana și Maria .................................................................... strada.  ( a traversa – a vrea + a traversa)                     

3. Copiii ................................................................... fructe de pădure. (a culege – a trebui + a culege) 

4. Maria ....................................................................... paharele cu apă. ( a umple – a dori + a umple) 
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5. Andreea ............................................................ pentru eșec. ( a nu suferi – a încerca + a nu suferi) 

6. Tinerii ................................................................................... mult. ( a fuma – a nu trebui + a fuma) 

7. George .................................................................. adevărul. ( a ascunde – a nu trebui + a ascunde) 

8. Mama .................................................................................. ceaiul. (a fierbe – a accepta + a fierbe) 

9. Bunicul ................................................................................. boala. ( a învinge – a putea a învinge) 

10. Fetele ........................................................... antrenamentul. (a continua – a încerca + a continua) 

11. Studenții ................................................................. cererile. ( a completa – a trebui + a completa) 

12. Masteranzii ........................................................................ cărțile. (a înapoia – a dori + a înapoia) 

 

7. Completaţi cu forma corectă: 

1. Noi (a vrea + a respecta) .......................................................... regulile de circulație. 

2. Ele (a trebui+ a decola) ......................................................................... la ora 21:30. 

3. El (a dori + a reuși) ........................................................... la facultatea de medicină. 

4. Eu (a vrea + a primi) ................................................................ notă bună la examen. 

5. Ei (a putea + a dovedi) ................................................................................ adevărul. 

6. Marin (a vrea + a uda) .................................................................. florile din grădină. 

7. Mihai și Andrei (a vrea + a așeza) .................................................................... masa. 

8. Maria și Andrei (a trebui + a tunde) .................................................................. iarba. 

9. Voi (a putea + a traduce) ............................................................... corect românește. 

10. Ei ( a nu putea + a salva) .............................................................................. natura. 

11. Ele (a încerca + a restitui) ............................................................................ datoria. 

12. Ea (a vrea + a avea) .............................................................. o cameră confortabilă. 

 

8. Model: Eu scriu tema. Scrie şi tu tema! Nu scrie şi tu tema! 

1. Eu întrerup  conversația. .................................................................................................................. 

2. Ele adorm pe canapea. ...................................................................................................................... 

3. Noi vorbim tare. ................................................................................................................................ 

4. Eu semnez documentele.  .................................................................................................................. 

5. El este harnic. .................................................................................................................................... 

6. Ele copiază tema. .............................................................................................................................. 

7. Ei dau  un interviu. ............................................................................................................................ 

8. Eu ies din sală. ................................................................................................................................... 

9. Ea împarte cadouri. .......................................................................................................................... 

10. Eu glumesc mult. ............................................................................................................................. 

11. Noi revenim acasă. ......................................................................................................................... 
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12. El lipsește la bibliotecă. .................................................................................................................. 

 

9. Model: Eu citesc o carte. Eu voi citi o carte. Eu o să citesc o carte. Eu am să citesc o carte. 

1. Ele conduc o mașină nouă. ………………………………………………………………………... 

2. Voi sunteți medici. ……………………………………………………………………………........ 

3. Ea fierbe ceaiul. ………………………………………………………………………………........ 

4. Eu urăsc minciuna. ……………………………………………………………………………....... 

5. Ei ies din cameră. ………………………………………………………………………………….. 

6. Tu pui masa. ……………………………………………………………………………………….. 

7. Ea dă examen. …………………………………………………………………………………....... 

8. Ele dorm suficient. ……………………………………………………………………………........ 

9. El râde mult. ………………………………………………………………………………………. 

10. Maria înțelege situația. ………………………………………………………………………........ 

11. Ei știu cine ești. ………………………………………………………………………………....... 

12. Fetele rămân la cursuri. ………………………………………………………………………….. 

 

10. Model: Pe bancă e o carte interesantă. Pe bancă sunt două cărţi interesante.    

1. Ea este o femeie grozavă. ................................................................................................................. 

2. Rezolv un exerciţiu ușor. ................................................................................................................. 

3. Am cumpărat o vacanță minunată. ................................................................................................. 

4. El este un sportiv mare. ................................................................................................................... 

5. Am o verișoară scundă. ................................................................................................................... 

6. Ea are un fiu drăguț. ........................................................................................................................ 

7. Am un frate curajos. ........................................................................................................................ 

8. Au văzut un documentar util. .......................................................................................................... 

9. Acesta este un colet gol. ................................................................................................................... 

10. Are un stilou roșu. .......................................................................................................................... 

11. Ea are o geacă groasă. .................................................................................................................... 

12. Vreau o cafea dulce. ....................................................................................................................... 

 

11. Puneţi la forma corespunzătoare: 

1. Am cumpărat un palton (negri) ………… , (lung) ……………… şi (modern) ……………........... 

2. Tu ai un sacou (maro) ……………….... și o cămașă (roz) ……………………............................... 

3. Noi suntem nişte turiști (străin) …………………, (civilizat) ……………………………………... 

4. Ele sunt (punctual) ……………………..……. și ea este (leneș) …………………………………. 
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5.  Avem nişte camere (curat) …………...., (mic) ………………..şi (elegant) ………….…………..  

6. Îmi plac legumele (proaspăt) ……………………….  și (natural) ……………………………........ 

7. Lacul acesta nu este (mare) …………………… este (mic) ………….., dar (adânc) …………….. 

8. Maria preferă cafeaua (cald) ………………. și  (dulce) …………………………………………... 

9. Soțul meu bea cafea (fierbinte) …………………….., niciodată n-o bea (rece) …………………... 

10. Exerciţiile acestea sunt  (greu) …………………..……. dar (util) ………………………...…….. 

11. Limba (francez) …………………………….. este (greu) ………………………………………?  

12. Maria poartă o rochie (roșu) ………………… cu flori (alb) …………………………………….. 

13. Străzile din Pitești sunt (larg) ……………………… și (lung) …………………………………... 

14. Ceaiurile sunt (mare) ……………….., (dulce) ………………….. și (fierbinte) ………………... 

15. Am văzut un film (actual) …………………………..,  (excelent) ……………………………….. 

16. Nu vreau să am prieteni oameni (fals) ………………………… și (mincinos) ………………….. 

17. Prietenii mei sunt (muncitor) ………………., (serios) …………….. și (corect) ………………... 

18. Nepoții mei sunt (cuminte) ………………….. și (vesel) ……………………………………....... 

19. Pantofii tăi sunt (veche) ……………………….., nu sunt (nou) ………………………………… 

20. Ascult muzică (bun) …………….. (românesc) …………….. și (internațional) ……………........ 

 

12. Completați propozițiile cu adjective potrivite: 

1. Maria este o soră ...........................................           Lămâia este ..................................................... 

2. Mama este ...................................................             Cafeaua este .................................................... 

3. Căminul este ..................................................           Florile sunt ...................................................... 

4. Strada este ....................................................             Manualul e ...................................................... 

5. Mașina e .......................................................             Fructele sunt ................................................... 

6. Domnul e .....................................................              Orașul e .......................................................... 

7. Bluza e .........................................................              Hainele sunt ................................................... 

8. Ceaiul e .........................................................             Telefoanele sunt ............................................ 

 

13. Model: Cartea aceasta costă 10 lei, aceea costă 16 lei. 

1. Ciorba ............................................................ e fierbinte, ..................................................... e rece. 

2. Doctorandul .................................................. este tânăr, ................................................ este bătrân. 

3. Referatele ..................................................... sunt bune, ....................................... sunt foarte bune. 

4. Pomul .......................................................... este verde, .................................................. este uscat. 

5. Prăjiturile .................................................... sunt cu ciocolată, ................................ sunt cu vanilie. 

6. Biblioteca ................................................... este aproape, ............................................ este departe. 

7. Traducerea ................................................. este în engleză, .......................... este în limba română. 
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8. Fructele ...................................................... sunt dulci, ..................................................... sunt acre. 

9. Bulevardul ................................................. este lung, ...................................................... este scurt. 

10. Prezentarea .............................................. este ușoară, .................................................... este grea. 

11. Friptura ................................................... este rece, ....................................................... este caldă. 

12. Râurile ................................................... sunt mari, ........................................................ sunt mici. 

 

14. Model: Această carte costă 22 de lei, acea carte costă 33. 

1. ......................................................... frigider e ieftin, ............................................ frigider e scump. 

2. ...................................................... bărbat este englez, ....................................... bărbat este francez. 

3. ....................................................... echipă este de fotbal, ................................ echipă este de volei. 

4. …………………………………… halat e alb, ………...………...……………..…… halat e roșu. 

5. ……………………........…… farmacii sunt închise, ………..…………… farmacii sunt deschise. 

6. ……………………………..…. program este scurt, ………………………….. program este lung. 

7. ……………………………….…. doamne sunt tinere, ……………...…… doamne nu sunt tinere. 

8. ………………………………….… ceai este cu zahăr, ………….……….….. ceai este fără zahăr. 

9. ……………………….………. zile sunt însorite, ……………………..………. zile sunt ploioase. 

10. ……………….……… șofer este profesionist, ……….……………… șofer nu este profesionist. 

11. …………………..….…… blocuri sunt înalte, …………………….….…. blocuri nu sunt înalte. 

12. ……………………………..…  grupă este mare, …………….……………. grupă nu este mare. 

 

15. Model : Îl văd pe Dan în sală.  L-am văzut pe Dan în sală.  O să-l văd pe Dan în sală. 

1. O aștept pe mama la facultate …………………………………………………………………........ 

2. Vă caut pe voi la cămin.  ………………………………………………………………………....... 

3. Ele vă invită la cină. ……………………………………………………………………………….. 

4. Vă felicită pentru rezultate. …………………………………………………………..……………. 

5. Ne laudă des. ……………………………………………………………………………...……….. 

6. Îi aplaudăm pentru meciul de ieri. ……………………………………………………..…………... 

7. Le imită cu atenţie. ………………………………………………………………………………… 

8. Te admiră Mihai. ……………………………………………..……………………………………. 

9. Vă vede la secretariat. …………………………………………………………………………........ 

10. Lucrarea aceasta îl impresionează. ……………………………………………………..……........ 

11. Părinții ne cunosc foarte bine. ……………………………………………………………………. 

12. Gimnastica de dimineaţă vă înviorează. ………………………………………………………….. 

 

16. Model: Pun pixul în geantă. Îl pun în geantă.  L-am pus în geantă.  Vreau să-l pun în geantă.  
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1. Așez lampa pe etajeră. …………………………………………………………………………….. 

2. Pun șosetele în dulap. …………………………………………………………………………........ 

3. Șterg pantofii zilnic. ………………………………………………………………………………. 

4. Ea rupe ziarul. ……………………………………………………………………………………... 

5. Noi bem ceaiul fierbinte. …………………………………………………………………………... 

6. Facem temele corect. …………………………………………………………………………......... 

7. Îngrijim pomii din parc. …………………………………………………………………………… 

8. Spălăm zilnic vasele. …………………………………………………………………………......... 

9. Eu umplu paharele. ………………………………………………………………………………... 

10. Păstrăm banii la bancă. ……………………………………………………………………........... 

11. Taie florile uscate. ………………………………………………………………………………... 

12. Transcrieți cuvintele. …………………………………………………………………………….. 

 

17. Model: - Le vede?     - Da, le vede.       - Nu, nu le vede. 

1. Vă invită la masă? ............................................................................................................................. 

2. O îmbrățișezi? ................................................................................................................................... 

3. Îi interzici? ......................................................................................................................................... 

4. O semnați? ......................................................................................................................................... 

5. Mă învață? ......................................................................................................................................... 

6. Îl sfătuiți? ........................................................................................................................................... 

7. Le mulțumești? .................................................................................................................................. 

8. Ne servește? ....................................................................................................................................... 

9.Te asistă? ............................................................................................................................................ 

10. Vă strigă? ......................................................................................................................................... 

11. Le tăiați? .......................................................................................................................................... 

12. Mă credeți? ...................................................................................................................................... 

 

18. Transformaţi după model: 

Model: Eu am o rochie roşie.                                Rochia mea este roşie. 

1.Tu ai o pijama nouă.                                          …………………………………………………...... 

2. El are nişte pixuri colorate.                               …………………………………………………..... 

3. Ea are o valiză mare.                                         …………………………………………………..... 

4. Noi avem o sală de curs luminoasă.                   ………………………………………………….... 

5. Voi aveţi o locuinţă frumoasă.                            ………………………………………………….... 

6. Ei au un fiu inginer.                                            ………………………………………………........ 
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7. Ele au o bunică croitoreasă.                                ………………………………………………........ 

8. Eu am o curte mare.                                             .............................................................................. 

9. Tu ai o soră bună.                                                 .............................................................................. 

10. El are niște cai buni.                                          ............................................................................... 

11. Voi aveți un test ușor.                                         .............................................................................. 

12. Noi avem teme ușoare.                                       .............................................................................. 

13. Tu ai reportaje interesante.                                  ............................................................................. 

14. Ele au rochii frumoase.                                        ............................................................................. 

15. Ea are frigider vechi.                                          ..............................................................................            

16. Voi aveți frați minunați.                                       ............................................................................ 

17. Ei au taxe plătite.                                               ............................................................................... 

18. Tu ai reguli stricte.                                            ............................................................................... 

19. Eu am o părere bună.                                         ............................................................................... 

20. Noi avem un halat colorat.                                 ............................................................................... 

 

19. Răspundeţi la întrebări: 

1. Al cui este caietul acesta? ………………………………………………………………………...... 

2. A cui este cartea de aici? ………………………………………………………………………....... 

3. Ai cui sunt biscuţii de pe masă? ………………………………………………………………........ 

4. Ale cui sunt hainele de pe cuier? ………………………………………………………………....... 

5. Al cui este dicţionarul acela mare? ……………………………………………………………….... 

6. Ale cui sunt bomboanele acelea? ………………………………………………………………...... 

7. A cui este jacheta aceasta? ……………………………………………………………………….... 

8. Ai cui sunt ochelarii aceştia? ……………………………………………………………………..... 

9. Nu ştiu, al cui este pixul? ………………………………………………………………………...... 

10. Cine ştie ai cui sunt câinii aceştia? ……………………………………………………………...... 

11. Voi ştiţi a cui este această revistă? ……………………………………………………………...... 

12. Vreau să ştiu  ale cui sunt lucrările acestea? …………………………………………………....... 

 

20. Completaţi cu al/ a/ ai/ ale: 

1. Caietul este ……………………….....….……… meu, cartea este ………………….…………. ta.  

2. Ochelarii sunt ……………………….....…….. ei, dar geanta nu este ……………………….… ei.  

3. Pantofii negri sunt ………………………....... mei, sandalele albe sunt …………………...… tale. 

4. Florile acestea albe sunt …………………….....…..dv, dar trandafirii roșii sunt ………..…… mei  

5. Maşina aceasta este …………………….....………… dv. sau ………………………………... lui.  



15 
 

6. Dicţionarul acesta este ……………………...... nostru, acela este …………………...…… vostru.  

7. Ceaiul acesta este ……………….....…….. ei, limonada este ……………………………….  mea. 

8. Cafeaua aceasta este ……………....…. ta, aceea fără zahăr este …………………………..…. lui. 

9. Calculatoarele noi sunt ……………....…… noastre, acelea sunt ………...……………… voastre. 

10. Băiatul acela este ……………………...... nostru, fata aceea nu este …………………… noastră. 

11. Valiza asta nu este  ……………………….....…. ta, dar rucsacul este ……………………… tău. 

12. Această adeverință nu este  ……………….….....…… ei, dar documentele acestea sunt ……. ei. 

 

21. Completaţi cu substantivele corespunzătoare: 

1. grupa   ……………………….….…… acestea de pe masă sunt ale noastre. 

2. dicţionarul    Acestea sunt ………………………………….. voastre pentru temă 

3. ochelarii    Nu ştiu al cui este  …………………………………….…… acesta. 

4. caietele    ……………………………………..…………….... roşu este al tău.  

5. cărţile    ……………………………………….…. tăi sunt buni pentru iarnă. 

6. pantofii    ………………………………………………….. aceştia sunt ai dv. 

7. pixul    ………………………………….… noastră are zilnic 5 ore de curs. 

8. cartea    ……….……………… aceasta este a mea, aceea de acolo este a ta. 

 

22. Completaţi cu formele corespunzătoare: 

1. - ……………………. este geanta aceasta?       - ……………..… este pixul de pe masă? 

- (eu) ……………………………………….        - (eu) …………………………………… 

2. - ……………….… sunt picturile acestea?        -……………..… sunt ochelarii de soare? 

- (noi) ……………………………………...        - (ea) …………………………………… 

3. - ……………………..… este portofelul?        - ……………… sunt florile de pe masă? 

- Cred că este (el) ………………………..        - Nu ştiu ……………………… cui sunt. 

4. -………………….. sunt biscuiţii aceştia?        - …………...…….. .este cartela aceasta? 

- Poate că sunt (ei) ………………….…….        - Nu ştiu exact, este (ea) ...... sau ..... dvs. 

5. - ………………. este hotărârea aceasta?                   - ……….....… este laptopul de pe masă? 

- (el) ……………………………………….        - (eu) …………………………………… 

6. - ……………..….… sunt cutiile acestea?        -………………...… sunt locurile acelea? 

- (voi) ……………………………………...        - (tu) …………………………………… 

7. - ………………...……..… este albumul?        - …………….… sunt fularele din cuier? 

- Cred că este (ea) ………………………..        - Nu ştiu ……………………… cui sunt. 

8. -………………….. sunt jocurile acestea?        - …………………. este mingea aceasta? 

- Poate că sunt (ei) ………………….…….        - Nu ştiu exact, este (ea) .... sau ...... dvs. 
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23. Răspundeţi la întrebări: 

1. – Valiza aceea mare de lângă tine este a ta sau a ei? 

   - Da, este (eu) ……………………………………………………………………………………..... 

2. - Al cui este geamantanul acesta? 

- Nu este (eu) …………………………………….…..,  poate este (el) …………………………........ 

3. - Fiii aceştia sunt ai tăi? 

- Nu, nu sunt (eu) …………………………………..………, sunt (el) ……………………………..... 

4. - A cui este geanta aceasta de pe masa mea? 

- Cred că este (dv) ………………………………….............................................................................. 

5. - Ale cui sunt caietele de aici, ale tale sau ale lui? 

- Nu sunt (eu) ………………………….…., sunt (ei, ele) ………………………………………........ 

6. - Toate obiectele de pe (bancă) masă sunt ale voastre? 

- Nu toate, câteva sunt (noi) …………, câteva sunt (dv.)…………………………………………...... 

7. Părinții aceia de acolo sunt ai tăi? 

- Nu, nu sunt (eu) ………………………… sunt (ea) ……………………………………………....... 

8. - Pâinea aceasta de pe masa este a ta? 

- Nu, nu este (eu) ………………………… este (voi) ……………………………………………...... 

 

24. Completați după model: 

Model: Fratele meu are o cămașă nouă.  Am admirat cămașa fratelui meu. 

1. Mama mea are o bluză albă. Am admirat ……………………………………………………….... 

2. Bunica ta are o grădină frumoasă. Cunosc ……………………………………………………....... 

3. Pisica noastră s-a îmbolnăvit. Boala ………………...……….…….....……….. nu e foarte gravă. 

4. Vecinii tăi au o livadă mare. Mergem să vedem ……………..……….....…………..…………….. 

5. Șefii mei au program încărcat. Programul ………………………………....……………………… 

6. Bunicul meu vine în vizită la noi. Noi pregătim camera ………………….....……………………. 

7. Familia ei s-a mutat la casă. Am vizitat  …………………………………….....………………….. 

8. Fiul ei este avocat. E frumoasă profesia ………………………………………....………………... 

 

25. Puneți cuvintele din paranteză la genitiv ca în model: 

Model: Eseul (student) e bine documentat. / Eseul  studentului e bine documentat. 

1. Copilul (o vecină) .................................................................................. studiază medicina dentară. 

2. Am reparat  fereastra (baie) ............................................................................................................... 

3. Mă uit la fotografiile (nepoți) .......................................................................................... din Franța. 

4. Nu cunosc programul (o farmacie) .................................................................................. din Pitești. 
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5. A desenat harta (o țară) ...................................................................................................... din Asia. 

6. Am decorat vitrina (librărie) .............................................................................................................. 

7. Culoarea (o pernă) ............................................................................................................. este albă. 

8. Am văzut filmul (un regizor) ................................................................................................ român. 

9. Prețul (colier) ......................................................................................................... este de 50 de lei. 

10. Camerele (casă) .................................................................................................. nu sunt spațioase. 

11. Corectez lucrarea (doctorand) ....................................................................................... din Maroc. 

12.Titlul (prelegere) .................................................................................................. este despre sport. 

13. Rama (un tablou) ........................................................................................................... este veche. 

14. Căinele (soră) .............................................................................................................. este de rasă. 

15. Gustul (ceai) ................................................................................................................... este amar. 

16. Nasturii (o bluză) ............................................................................................................ sunt rupți. 

17. Programul (secretară) ............................................................................................. este aglomerat. 

18. Traducerea (niște articole) ........................................................................................... este greșită. 

19. Modelul (fustă) .......................................................................................................... este deosebit. 

20. Mobila (dormitor) ..................................................................................................... este modernă. 

 

26. Puneți cuvintele din paranteză la genitiv ca în model: 

Model: Eseul (Tudor) e bine documentat. / Eseul lui Tudor e bine documentat. 

1. Mama (Victor) ............................................................................. este profesoară de limba română. 

2. Familia (Anca) ....................................................................................................... locuiește la Cluj. 

3. Fratele (Matei) ...................................................................................................... este coleg cu noi. 

4. Lucrarea (Florina) .................................................................................................. este foarte bună. 

5. Apartamentul (Monica) ................................................................................................. este spațios. 

6. Camera (Caty) .................................................................................................................. este mare. 

7. Mașina ( Robert) ............................................................................................................. este veche. 

8. Surorile (Alexandru) ................................................................................ sunt studente la farmacie. 

9. Prietenii (Mircea) ....................................................................... locuiesc într-un cartier rezidențial. 

10. Pașaportul (Adriana) ................................................................................................... este expirat. 

11. Analizele (Magda) .......................................................................................................... sunt bune. 

12. Rochia (Olga) .............................................................................................................. este neagră. 

 

27. Rezolvați după model: 

sala mea-fereastră: Fereastra sălii mele este închisă. 

1. televizorul său-model ........................................................................................................................ 
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2. tabloul tău-ramă ................................................................................................................................. 

3. camera ta-mobilă ............................................................................................................................... 

4. cafeaua mea-gust ............................................................................................................................... 

5. orașul vostru-bulevarde...................................................................................................................... 

6. albumele tale-pagini .......................................................................................................................... 

7. bunica mea-palton ............................................................................................................................. 

8. sora ta-bluză ....................................................................................................................................... 

9. familia ei-membri .............................................................................................................................. 

10. copiii mei-animale ........................................................................................................................... 

11. părul meu-culoare ............................................................................................................................ 

12. pisica ta-blană................................................................................................................................... 

 

28. Rezolvați după model: 

Model: Acest student are o carte veche.    Cartea acestui student e veche. 

1. Acea tânără are  o bicicletă nouă. ...................................................................................................... 

2. Această  fustă are nasturi rupți. ......................................................................................................... 

3. Acel frigider are ușa  stricată. ............................................................................................................ 

4. Aceste filme au actori celebrii. .......................................................................................................... 

5. Acești băieți au părinți tineri. ............................................................................................................ 

6. Acea domnișoară are părul lung. ....................................................................................................... 

7. Acest turist are familie numeroasă .................................................................................................... 

8. Acele fete au genți scumpe. ............................................................................................................... 

 

29. Refaceți propozițiile: 

1. traduce, text, zice, Omar, poate, că, nu, un, nou. 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. mei, după, bibliotecă, ore, au, la, colegii, zis, că, rămân, pentru, cursuri, două. 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Chicago, lipsei, un, făcut,  tineri, a arătat,  claritate, sunt,  universitatea, unsprezece, experiment, 

efectele, la, din, pe, cu, care, de, sănătoși, somn. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

4.  este  nostru, important, organism,  dormim,  de energie, somnul, extrem, se reface, pentru că, 

pentru, ce, de, în timp, organismul. 
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

5. somn, calitatea, problemele, o, legate, sănătatea, care, și, de, constituie,  globală, amenință, vieții, epidemie. 

...............................................................................................................................................................

6. sport, de, să, să, dacă, te simți,  energie, vrei, plin, trebuie, faci. 

……………………………………………………………………………………………………….... 

7.  publică, o, fumatul, reală, pentru,  ameninţare, sănătatea! 

…………………………………………………………………………………………………………
8. ochelari, protecţie, luminii, fiecare, lucrezi, laptop, folosește, de, de, contra, când,  la,  speciali, 

albastre, dată,  

…………………………………………………………………………………………………………                                                       
 

30. Găsiți cele 15 substantive  din tabelul următor: 

 E   T  A   J   M   H   Y   G   A   S  Z   O   S   L   U 

 L   J  U   R   I   C   O   B   R   A  Z   P   U   O   N 

 A   O   T   A   V   A   N   T    J    I  N   M   R   S   C 

 X   F   E   B   C   D   Y   U   P       H  B   A   O   A   H 

  F   H   R   F   K   P   L   D   A   X  A   V   R   B   I 

  I   B   A   V   N   I   M   J   H   D   L   A   I   Z   F 

  I   T   S   L   M   C    S   Z   U    I  C   A   L  B   M 

  C   Y   Ă   G   K   I    B   X   A   T   O   R   A  U   F 

  Ă   U   B   H   D   O    R   A   N   R   N   P   R   N   I 

  M   W   E   R   Y   R    H   S   I   V   K   W     P   I   L 

  B    R   T   A     X   R    T   H   O  C   H    I    H   C   B 

  T   G   R   Ă   D   I   N   Ă   Q  W   E   R   T   Y   G  

  Y   N   M   B   T   R   H  M   C        B   G   Z    S   Q   R 

  B   T   B   Ă   R   B  A  T   R   J   K   M   L   B   D 

  S   C   V   B   N   M          G   H    K   L  G   A   Z   O   N 

 

31. Răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Care este anotimpul vostru preferat? Argumentați! 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Cum este vremea în țara vostră? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Care este programul vostru zilnic? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Ce preferați să faceți în weekend? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Ce pasiuni aveți? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

6. Preferați o vacanță la mare sau la munte? Argumentați! 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

32. Continuați propozițiile: 

1. Dacă vremea este frumoasă ………………………………………………………………………... 

2. În fiecare weekend …………………………………………………………………………………. 

3. Am ajuns târziu pentru că ………………………………………………………………………….. 

4. Cine nu știe adevărul ………………………………………………………………………………. 

5. Mama mea …………………………………………………………………………………………. 

6. Pentru familia mea …………………………………………………………………………………. 

7. Am luat medicamente …………………………………………………………………………........ 

8. Trebuie să fac ……………………………………………………………………………………… 

9. Niciodată ………………………………………………………………………………………........ 

10. Nu prefer ………………………………………………………………………………………….. 
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