
1 Nume și prenume ___________________________  

Fişa de lucru - Pronumele 

1. Subliniaţi pronumele din versurile :  

a) „ Vom cânta și noi ce-om şti ,  

Cântece din carte .  

Şi, de va putea veni  

Vântul, și el va doini ,  

Că e dus departe .” ( G. Coşbuc , „Concertul primăverii”)  

 

2. Tăiaţi formele incorecte ale pronumelui personal : ea iea iel el ele iele iei ei  

 

3. Descoperă şi subliniază literele ce alcătuiesc pronumele personale din cuvintele: 

capelă, Voicu, fidea, student, înnoit, căţei, lalele.  

 

4. Adăugaţi şi alte cuvinte astfel ca propoziţiile să devină mai sugestive : 

Exemplu : El citeşte . El citeşte o carte interesantă .  

Ea culege flori … 

Noi mergem in vizită …  

El scrie …  

Voi plecaţi ...  

Eu merg … 

Tu desenezi ...  

Ele se joacă ...  

Ei dau o mână de ajutor …  

 

5. Subliniază pronumele personale: Eu, tu, el şi ea vom merge în excursie. Noi, băieţii, vom 

stabili traseul. Voi, fetele, veţi aduna materialele necesare.  

 

6. Completează spaţiile punctate cu pronumele potrivite: . ...... am opt ani. Prietena mea are 

aceeaşi vârstă. Adesea ...... învăţăm împreună. ...... este pasionatâ de pictură, iar...... îndrăgesc 

matematica.  

 

7. Înlocuiţi spaţiile punctate cu cuvintele: ea,ei,ia,iei.  

........s-au întâlnit prin pădure. Ionel........o carte de la librărie. .....cânta la pian. Tu ........autobuzul 

până la şcoală.  



8. Înlocuieşte cuvintele subliniate cu pronume personale sau pronume personale de politeţe : 

Ionel şi George (.............) sunt colegi de clasă.  

Copiii o salută pe doamna învăţătoare (.............................) .  

Eu şi Daniela (...............) pregătim o surpriză mamei.  

- Tu şi Andreea (..............) veţi veni în excursie ?  

- Bunicule (.............................) când ai să vii pe la noi ?  

 

9. Completează spaţiile punctate cu pronumele personale potrivite:  

a) ....... cânt la pian.  

b) ....... când vei ajunge?  

c) La uşă a bătut ……………. .  

d) Pe …….. v-am văzut ieri. 

e) ….. au rochii noi .  

e) ……. suntem în clasa a III –a .  

 

10. Înlocuiţi substantivele subliniate cu pronume personale, indicând şi numărul lor :  

Omul a adus mult peşte de pe mare .  

Gigi vrea să vină cu noi . 

 Mai devreme , m-a sunat Camelia .  

Puişorul s-a rătăcit de mama lui . 

Emil , Gelu şi Adrian au facut parte din echipă .  

Andreea şi Raluca sunt prietene nedespărţite .  

 

11. Treceţi la plural propoziţiile următoare :  

a) Eu am citit multe cărţi .  

b) Ea și-a cumpărat un apartament .  

c) Tu i-ai telefonat mamei tale .  

d) Vorbesc cu el imediat ce ajunge acasă . 

  

12 . Arătați persoana şi numărul pronumelor personale din propoziţiile de mai sus . 

a) 

b) 

c) 



d) 

 

13. Schimbă numărul pronumelui şi scrie apoi corect propoziţiile:  

El iubeşte natura. ....................................................................................................................  

Voi plecaţi în turneu. .................................................................................................................... 

Eu alerg prin curte. ....................................................................................................................  

Tu alergi prin curte. ..................................................................  

Noi plecăm în excursie. .................................................................. 

Dumnealui este profesor. ..................................................................  

 

14. Completează spaţiile punctate cu pronumele personale de politeţe, care să fie la numărul şi 

persoana specificate în paranteză:  

 Îi vom invita la petrecere şi pe ......................................... . (persoana a III-a, numărul plural)  

 .......................................................... mi-ai dat sfatul potrivit. (persoana a II-a , numărul 

singular)  

 ................................................. este noul nostru vecin. (persoana a III-a , numărul singular)  

 

15. Analizează pronumele personale:  

Noi vom pleca în excursie.  

____________________________________________________________ 

Eu am propus să mergem la munte, dar copiii au dorit să vadă marea. 

____________________________________________________________ 

Ei au ales până la urmă.   

____________________________________________________________ 

16. Alcătuieşte două propoziţii, folosind pronumele conform cerinţelor formulate: 

a) la persoana a II-a, numărul plural: 

b) la persoana I, numărul singular: 

 

17. Alcătuieşte câte o propoziţie folosind pronumele personal la:  

 persoana a II-a,numărul singular: 

 peroana a III-a,numărul plural: 

 persoana I,numărul singular:  

 persoana a II-a,numărul plural:  



18.  Înlocuiţi pronumele personale cu pronumele personale de politeţe potrivite:  

Ea mă întreabă despre serbare.  

Tu cu ce te ocupi?  

Cu ele vom merge în parc.  

Voi aveţi o casă frumoasă.  

 

19. Adevărat sau Fals ! Propoziţia următoare conține pronume personale.  

 La teatru ne-au invitat şi pe noi. .......  

 Noi texte vom studia în acest an şcolar. ....... 

  La vară voi pleca în tabără . ......  

 Voi sunteţi cei mai buni prieteni ai mei. .......  

20. Analizează pronumele personale şi pronumele personale de politeţe din propoziţiile 

următoare :  

 El este câştigătorul concursului.  

 Noi privim pe fereastra trenului munţii înzăpeziţi. 

 - Dumneavoastră, doamna dirigintă, ne daţi numai sfaturi bune !  

 Dumneaei desenează foarte frumos. 


