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CULEGERE DE EXERCIŢII 

CLASA I  

1. Completează spatiile care lipsesc cu grupurile de litere ce, ci: 

ta …., …..reşe, …..re, Mir…..a, Lu…..an, min…..ună, în…..pe, …..tire. 

2. Completează spaţiile libere cu grupurile de litere ge sau gi: 

re….., fra….., să…..ată, măr…..le, aju….., cule….., …..gel. 

3. Desparte în silabe următoarele cuvinte: ace, liceu, picior, arici, cerneală, 

pitici, vecină, crengile, macaragiu, argint, lungime, Germania, congelator, 

pagină. 

4. Completează spaţiile libere cu grupurile de litere ghe sau ghi: 

ra……tă, ……brit, în……iere, pere……, smo……ne, o……, ridi……, ve…… . 

5.Alegeţi varianta corectă: 

Gheruţă se joacă cu un - chem   de lână. 

          - gem 

          - ghem 

Angheluţă cumpără un cornet cu  - îngheţată 

        - îngeţată 

        - încheţată. 

Gheorge- 

Gheorche - alege o pereche de - ghete 

 Gheorghe            - ghiete. 

6. Despărţiţi în silabe cuvintele următoare: ghete, ghiveci, îngheţată, ghicitoare, 

dezgheţ, Arghira, neghiniţă, ghemuit. 

7. Baraţi forma incorectă: 

cartea – cartia    frumoasă – frumuoasă 

cheamă – chiamă    şcuală – şcoală 

ianuarie – eanuarie    fluare – floare 

îngheaţă – înghiaţă    căpriuară – căprioară 

greşială – greşeală    a loat – a luat 
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nea – nia     zioa – ziua 

8. Transformaţi după model: 

casă – case      vulpe - ………… 

caisă - ……….    stilou - ………… 

tractor - ………    tren - ………….. 

camion - ………    vapor - ………… 

9. Alcătuiţi enunţuri cu următoarele cuvinte: fix, explicaţie, taxi, pix, extrage. 

10. Ordonaţi cuvintele în propoziţii: 

- de Cât era? Neghiniţă mare 

- era mic neghină. El o cât 

11. Alegeţi forma corectă: 

 - cer albastru/albastră    margine drepte/dreaptă 

 - rochie roşu/roşie     fetişe pricepute/pricepută 

 - băiat harnică/harnic    caiet curat/curate 

12. Ce cuvinte obţineţi schimbând prima literă din cuvintele următoare: car, rac,  

13. Aranjaţi în ordine alfabetică cuvintele: Elena, Rareş, Marcela, Aurel, 

Ciprian, Barbu, Nicu, Zoe, Paul, Silvia, Denis, George. 

14. Formaţi cuvinte noi prin adăugarea unei litere în faţa cuvintelor: ură, in, oi. 

15. Scrieţi corect propoziţiile:  

Ionuţmergeaatentspreşcoală. 

ŞiMartinelmergeaspreşcoală. 

Anapriveapefereastră. 

Brumavaîmpodobigrădina. 

16. Puneţi semnele de punctuaţie corespunzătoare: 

 Andrei şi Marcela au plecat în pădure să culeagă fragi şi ciuperci 

 Cine a cules mai multe ciuperci întreabă Andrei 

 Nu ştiu răspunse voioasă fata 

Marcela uite câte ciuperci am găsit sub aceşti copaci strigă încântat Marcela 

17. Alcătuiţi cinci propoziţii folosind la sfârşitul lor semnul întrebării, apoi cinci 
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propoziţii care să exprime o mirare, o chemare, un îndemn. 

18. Scrieţi după dictare: 

 a. barcă, bomboane, gogoaşă, pricepe, fluture, fructe, fructe, bulb, basm, Bucur; 

 b. tractor, cascador, teatru, Cristian, Braşov, Bulgaria; 

 c. cercei, gimnastică, îngheţată, Paraschiv, pachet, banchet, Gheorghe; 

 d. într-o, într-un, dintr-o, dintr-un, printr-o, printr-un; 

 e. excursie, examen, Alexandru, Xenia, fix, exact, text; 

Texte pentru dictare 

a. Cerasela îşi scrie tema, la limba română. Ea cere mamei un stilou. Acesta 

trebuie umplut cu cerneală. 

- Mamă, unde este călimara? 

- Este în dulap, lângă bibelourile de ceară, răspunde mama. 

Cerasela ia în grabă călimara. Aceasta cade pe covor. Cerneala este 

împrăştiată. 

 Ce credem că se va întâmpla? 

b. Raluca este o elevă silitoare. Ea are multe prietene: Cristina, Teodora, 

Alexandra, Valeria. 

 - Valeria, ai luat caietul Alexandrei? 

 - Nu. Este al Cristinei, spune Valeria. 

 - Teodora, tu ai terminat tema la matematică? 

 - O! Am uitat să scriu! Se miră ea. 

 Apoi ele au plecat la clasele lor, pentru a termina temele. 

c. Karla şi fratele ei au plecat într-o excursie pe muntele Kilimanjaro. Au 

rucsacuri de culoare kaki şi fiecare cântăreşte mai mult de cinci kilograme. 

 - Când vom face un popas? Întreabă Karla obosită. 

 - Trebuie să parcurgem mai mult de trei kilometri, răspunde fratele ei. 

 

CLASA a II- a  

1. Completaţi cuvintele cu litera „â” sau „î”: 
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_nceput    pl_ng_nd 

adulmec_nd    ur_ 

m_nc_nd    _mpung_nd 

2. Despărţiţi în silabe cuvintele: înainte, însufleţind, pâine, îmbrăcând, coborî, 

câini, neîmpodobit, neîmbrăcat. 

3. Alegeţi răspunsul corect: 

 Un grup de două silabe care se rostesc într-o singură silabă se numeşte: 

diftong, vocale, sunete. 

4. Despărţiţi în silabe cuvintele: toamnă, nouă, iar, iepureşte, ploua, frumoasă, 

ouă, cearcăne, pianină, piese. 

5. Daţi exemple de trei cuvinte care conţin grupurile de litere: ea, ia, oa, ie, ua. 

6. Alegeţi varianta corectă a ortogramelor: 

Prietenii mei au fost l-a/la munte. 

Andreea la/l-a adus şi pe Azorel la/l-a noi. 

Sora sa/s-a ne-a/nea adus flori. 

O plapumă de nea/ne-a sa/s-a aşternut pe câmpie. 

Noi provenim dintr-un neam/ne-am de oameni harnici. 

7. Alcătuiţi enunţuri cu grupurile de cuvinte: l-a instruit, la vecini, s-au întors, 

nea Nelu, neam vestit, ne-am adunat. 

8. Formează propoziţii în care să întrebuinţezi ambele scrieri: 

mai  nai  neam  nor  cor  car 

m-ai  n-ai  ne-am  n-or  c-or  c-ar 

9. Completează scrierile următoare ce „ o dată” şi „odată”: 

a. ……………. Vara, am fost la râu cu prietenii mei. Eu am intrat numai 

……………….. acolo unde apa era mai adâncă. 

b. …………….., de mult, am fost la Bucureşti. 

Ziua onomastică este ………….. importantă pentru el. 

10. Taie ce nu este bine! 

 Elevii/elevi buni se bucură de dragostea tuturor. Sunt lăudaţi la şcoală de 
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învăţători/învăţătorii lor. Colegii/colegi mai mici le urmează exemplu. Sunt 

mulţumiţi şi părinţii/părinţi lor. Ce bine este când copii/copiii sunt ascultători. 

11. Pune semnele de punctuaţie corespunzătoare: 

a. Mama vine din oraş  

    Ionel o întreabă 

    Ce-ai în pachet 

    Ţi-am cumpărat o carte 

    Ionel se bucură 

    Ce carte frumoasă 

b. Ileana Ilinca Xenia şi Georgeta pleacă pe alee la plimbare În drum se 

întâlnesc cu colegele Le invită să viziteze muzeul 

 Xenia spune 

 Am văzut atâtea muzee 

 Hai totuşi să mergem 

12. Grupează cuvintele următoare după numărul silabelor: mască, apartament, 

ou, oglindă, calendar, magnetofon, bibliotecă, elefant, lanţ, gladiolă, televizor, 

demonstraţie, ceas, ceai, rând, vapor, fin. 

13. Aranjează silabele din cuvintele de mai jos astfel ca ele să formeze cuvinte 

cu înţeles: hâr_e_ti, de_pe_re, pri_va_mă_ra, ba_se_re, te_car, cer_la_nea, 

ion_cre. 

14. Completează spaţiile libere cu litera care lipseşte şi subliniază cu o linie 

cuvintele în care litera x se pronunţă „cs” şi cu două linii cuvintele în care litera 

x se pronunţă „gz”: 

 Tata e e_cavatorist. El lucrează pe un e_cavator uriaş. Fratele meu se 

pregăteşte pentru e_amen şi efectuează multe e_erciţii. 

 Tata mi-a spus să iau e_emplu de la el. 

 Copiii de la clasa noastră pleacă în e_cursie. 

15. Scrie în spaţiul liber litera omisă din următoarele cuvinte: 

• Î-potrivire, î-puşcă, plu_b, po_pă, po_pier, te_peratură, u_brelă, u_bră. 
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• e_blemă, î_temeiază, î_potrivă, ca_pion, î_lesnit, î_bujorat, du_bravă. 

16. Texte pentru dictare: 

 a. Ora de citire s-a terminat. 

 Copiii s-au îndreptat veseli spre curte şcolii sau spre bibliotecă. 

Gheorghiţă i-a văzut pe prietenii săi : Costache, Gigel, Georgică. Cecilia şi 

Paraschiva repetă o poezie la franceză. 

 Se aude glasul Învăţătoarei: 

- Xenia, ia clopoţelul şi sună de intrare! 

- Ce repede s-a terminat recreaţia! Spun copiii cu părere de rău. 

     b. În clasă este linişte deplină.  

     Toţi elevii ascultă cu atenţie sfaturile date de doamna învăţătoare pentru 

buna organizare a timpului în perioada vacanţei de vară. 

 Deodată în banca a treia se auzi un zgomot nedesluşit. 

- Ce s-a întâmplat, Georgică? întrebă doamna învăţătoare. Ţi-ai deranjat 

colegii. E bine? 

- Vă rog să mă scuzaţi, dar mi-a căzut penarul! Îmi pare rău, n-am vrut! 

 

CLASA a III-a  

 

1. Completează cu vocale următoarele cuvinte: c_p_l, C_rn_l, pr_m_v_r_, d_p. 

2. Compune cât mai multe cuvinte cu silabele: pe, che, re, ie, pa, bu, te, ve. 

3. Scrie corect substantivele proprii din propoziţiile următoare: 

 a. _lorin, _drian şi _ndrei sunt buni prieteni. Ei se joacă cu câinele lor 

_ăbuş sau cu pisica _iaunica. 

 b. „Aici, la locul acesta liniştit, retras, a descălecat acum şase sute de ani 

primul nostru voievod, _adu _egru, care s-a coborât din _ăgăraş pe matca 

_âmboviţei ş-a venit să întemeieze ţară nouă dincolo de _arpaţi.” 

4. Subliniază formele scrise corect din grupurile paralele următoare: 

 greşeală – greşeală    oblojală – oblojeală 
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 clujean – clujan    aşază – aşază 

 orăşean – orăşean    sfârşească – sfârşască 

1. Aşează în coloană cuvintele care conţin grupurile de vocale: ia, ie, ea şi oa. 

Geam, încheagă, şcoală, doar, piaţă, seamă, întemeiez, mea, ieşire, piatră, 

deal, poartă, statuie, poiană, iaz, ied, moară. 

2. Continuă şirul cu încă cinci exemple: 

împărţire, împărat,……………………………………………………………… 

îmbelşugată, îmbrăcată, ………………………………………………………… 

7. Alcătuieşte un text cu titlul „În excursie” în care să ai cel puţin cinci, cel mult 

opt cuvinte care să conţină grupurile de sunete „cs”, „gy”, redate prin litera X. 

8. Subliniază cuvintele scrise cu „nn”. Explică modul de formare al acestora: 

 Geta înnoadă o panglică……………………………(în+nod) 

 Cerul s-a înnorat…………………………………… 

 Mioara s-a înnoit cu o rochie……………………… 

 Afară s-a înnoptat…………………………………. 

 Zăpada s-a înnegrit………………………………... 

9. Completează cu grupul de vocale duble corespunzătoare, substantivele: 

 f__ca, al__l, al__, sc__tor, mosch__, v__tor, orhid__, z__logie.  

10. Taie formele greşite! 

 -mai    mai 

 a. Tu nu –m-ai anunţat că vii în luna – m-ai. 

                         -ma-i           - ma-i 

     Mii                   -mii 

 b. M-ii sărută de – mi-i de ori. 

     Mi-i        - m-ii 

 c. – Spune, -ceai de nu bei –ce-ai? 

                     -ce-ai                -ceai 

11. Pune corect semnele de punctuaţie şi liniuţa de unire unde este necesar: 

 „Îl caută îl află şi i cuvântă astfel 
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 Multe ai făcut multe ai văzut Florine dumneata până acum – dar cum se 

alege un împărat n-ai văzut 

 N am văzut aşa e Vino cu mine şi ai să vezi şi  n o să ţi pară rău” 

12. Explică folosirea semnelor de punctuaţie folosite mai jos: 

• „- Ai venit? 

Şi glasul i se păru fetiţei aspru. Răspunse cam întristată: 

- Am venit! 

Femeia întreabă blând: 

- Ai luat premiu? 

- Am luat!” 

• „- Dă-mi, Doamne, copii! Răspunse Stan. 

- Ce să-ţi dau încă? 

- Copii îmi dă, Doamne! 

- Bagă de seamă, îi zise Domnul, că vor fi mulţi. Ai tu cu ce să-i ţii? 

- Dă-mi, Doamne, şi nu mai întreba mai departe!” 

13. Alegeţi răspunsul corect: 

 a. La sfârşitul propoziţiei prin care se cer informaţii, se scrie: 

punct / semnul întrebării / semnul exclamării. 

 b. La sfârşitul propoziţiei care transmite o informaţie se scrie: 

punct / semnul întrebării / semnul exclamării. 

 c. La sfârşitul propoziţiei care exprimă o strigare, o urare, un îndemn, etc., 

se scrie: punct / semnul întrebării / semnul mirării. 

14. Folosiţi corect ortogramele: ia, i-a, iau, i-au, sau, s-au, la, l-a, ne-am, neam. 

15. Alcătuiţi cinci propoziţii în care să foloseşti cât mai multe virgule. 

16. Redactaţi o compunere cu titlul „În recreaţie” în care să folosiţi cuvintele şi 

ortogramele: s-a, s-au, i-a, să-i, l-a, m-a, ne-am, să-ţi, ce-l, sa, sau, ia, la săi. 

17. Subliniaţi substantivele proprii şi despărţiţi-le în silabe: dulap, manual, Ionel, 

cerere, Ramona, birou, Slatina, alergare, Marea Neagra, ceaţă, primăvară, 

Crăciun, loc, baltă, Carpaţi, locuinţe, deal, Colţ-Alb, luncă, Olt. 
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18. Texte pentru dictare: 

a. „Călăreţul acesta este Ştefan cel Mare, voievodul Moldovei. 

 - Ce apă este aceasta? Întreabă domnul Ştefan. 

 - E Putna, Măria ta, răspunde oşteanul din frunte. 

 - Mai mergem mult? 

 - Cum porunceşte Măria ta. 

 Ajungând pe malurile Putnei, în dulcea şi frumoasa Bucovină, înconjurat 

de ostaşii săi, viteazul domn se sui cu dânşii pe o muchie de deal.” 

 b. Două capre se întâlniră pe o punte. Ele se luară la ceartă: 

 - Fă-mi loc, să trec! Zise una. 

 - Nu-ţi fac, fă-mi tu mie! Răspunse a doua. 

 - Lasă-mă, că eu am păşit prima pe punte! 

 - Dă-te la o parte, că sunt mai bătrână decât tine! 

 Caprele au ajuns la bătaie şi amândouă au căzut în apă. 

c. Era toamna anului o mie şapte sute optzeci şi patru… . Se anunţase o 

iarnă grea. Ţăranii din Transilvania aşteptau de mult vremea să li se uşureze 

traiul. 

De patru ori, delegaţi ai moţilor, în frunte cu Horea, au bătut drumul lung 

al Vienei, ca să ceară împăratului legi care să-i ocrotească de lăcomia nobililor. 

d. – Moşnege, de când suntem noi încă, nu ne-a zis nimeni tată şi mamă! 

- Apoi dă, măi babă, ce putem face noi? 

- Ştii ce-am gândit eu astă noapte? 

- Ştiu, măi babă, dacă mi-i spune. 

- Ia, mâine dimineaţă, cum s-a miji de ziuă, să te scoli şi să apuci încotro 

oi vedea cu ochii. Şi ce ţi-o ieşi în cale pune-n traistă şi adu acasă. Vom creşte şi 

noi cum vom putea şi acela să fie copilul nostru.” 

e. „Mariana se opri în faţa florii din glastră. 

- Dragă floare, spune-mi o poveste! Mi-e atât de urât! 

- Uită-te bine la florile mele şi ai vezi o poveste: povestea vieţii. E atât de 
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frumoasă! 

- Nu văd nici o poveste… . 

f. Văzând că n-o  scoate la capăt cu ameninţările, sultanul zise cu glas 

mieros: 

- Ascultă, ghiaure, îţi dăruiesc viaţa, îţi dăruiesc averi şi te fac paşă în 

ţările mele, numai spune-mi ce te-am întrebat. 

- Nici spânzurătoarea, nici comorile şi nici însuşi tronul nu mă vor face 

să-mi vând ţara şi pe domnul meu. 

- Toţi soldaţii lui Ţepeş sunt isteţi ca tine? 

- Dintre toţi, eu sunt cel mai prost, că altfel eram şi eu ca ceilalţi, mort ori 

liber.” 

 

CLASA a IV-a 

 

1. Pune punct şi literă mare acolo unde este cazul: 

 a sosit iarna soarele nu mai străluceşte zăpada a acoperit tot norii sunt 

cenuşii oamenii merg zgribuliţi pe stradă crengile copacilor sunt încărcate de 

nea 

2. Pune semnele de punctuaţie corespunzătoare şi explică folosirea lor: 

 Angela este acasă Ea citeşte o poveste 

Vine mama Ea intră în cameră şi o întreabă pe Angela 

 Ce aţi făcut astăzi la şcoală 

 Am citit am socotit şi am cântat 

 Ce aţi cântat 

 Am învăţat cântecul „Dansul florilor” Cât de mult mi-a plăcut 

3. Subliniază grupul verb – pronume şi explică oral folosirea liniuţei de unire: 

 - Ţi-l dau dacă-mi faci o poezie… 

 - Dar eu nu scriu poezii. 

 - Ba scrii. 
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 - Cine ti-a spus ţie? 

 - Nu spun, dar ştiu eu… 

 - Dacă nu spui, nu-ţi spun poezia.” 

4. Pune liniuţa de unire unde trebuie: 

 „- Spune mi, Dinule, mi ai adus atlasul? Am nevoie de el. Mi l a  cerut şi 

Mihaela si i am promis că i l dau. 

 -  Nu ţi l am adus, fiindcă harta pe care am început o n am terminat o încă. 

De altfel te am rugat sa mi l mai laşi câteva zile. Şi l voi aduce mâine.” 

5. Taie cuvântul folosit greşit! 

 - Ce-ai/ceai spus că bei seara, ce-ai/ceai de tei? 

 - M-ai/mai dus vreodată la/l-a mare în luna m-ai/mai cum l-a/la dus Ion 

 - Nai/n-ai cântat la nai/n-ai aseară? 

 - Părinţii săi/să-i vor săi/să-i cumpere ce-a/cea mai frumoasă păpuşă de l-

a/la vitrină din magazinul de jucării. 

6. Subliniază şi explică oral ortogramele din textul următor: 

 - M-am gândit să-ţi dau o carte ca s-o citeşti. 

 - Dă-mi-o, mi-a spus Vasile. 

 - Ţi-o dau când mi-o va aduce Gigel. 

 - Cum nu ti-a adus-o încă? 

 - Nu ne-am întâlnit zilele acestea. 

7. Formează pluralul masculin şi feminin al adjectivelor următoare: 

cafeniu, pustiu, plumburiu, ruginiu 

Exemplu: iepuri cafenii (M), stofe cafenii (F) 

8. Schimbă locul adjectivului după modelul dat: 

copiii veseli – veselii copii   codrii pustii –  

frunzele castanii -      cerul albastru –  

copilul harnic -      perdeaua albă –  

fata frumoasă -      pădurile îmbietoare –  

9. Scrie corect cu litere: 14, 16, 17, 18, 30, 453.  
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10. Alcătuieşte câte o propoziţie cu numerele: şaptesprezece, douăzeci şi cinci, 

patru sute cincizeci şi nouă, o mie o sută unu, întâi, întâia, al optulea, al zecelea. 

11. Alcătuieşte propoziţii cu următoarele cuvinte de legătură: lângă, spre, pe 

care, de la, cu, la, pentru, după ce, dar, pentru că, încât, dacă. 

12. Texte pentru dictare: 

 a. Două prietene stau de vorbă: 

 - Ţi-ai scris tema? 

 - Dar tu? 

  - Nu prea am avut timp. 

 - Dar ce-ai făcut ieri după-amiază? 

 - Ce vrei să spui? 

 - Ţi-ai folosit timpul cum trebuie? 

 b. Xenia şi Alexe au sosit la şcoală după ora opt fix. 

 - Pe unde aţi umblat? Întreabă Georgel. 

 - Am fost la Roxana, să-i explicăm câteva exerciţii. Ne-a mulţumit mult 

pentru că nici săptămâna aceasta nu va veni la şcoală. 

 - Bravo, copii! Aţi făcut o faptă bună! 

 c. – Mamă, hai să mergem să vedem Orăşelul Copiilor! 

 - Să mergem! 

 Georgeta cu Alexe şi cu mama lor s-au dus să-l viziteze. Lumini de toate 

culorile, imagini din basme te întâmpinau pretutindeni. 

 - Unde este Moş Crăciun? Întreabă micuţul Alexe privind în toate părţile. 

 - Iată-l ! exclamă sora lui, descoperindu-l pe moşneagul darnic în spatele 

pomului de iarnă. 

 d. „- Dar ce-i acolo?strigă baba înspăimântată. 

 Nurorile atunci sar arse în picioare şi cele mai mari încep a tremura de 

frică şi lasă capul în jos de ruşine. Iar cea cu pricina răspunde: 

 - Dar bine, mămică, nu ştii c-au venit tătuca şi mămuca şi le-a făcut 

mâncare şi le-a scos un cofăel de vin?” 
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 e. „Moş Ion sărută mâna lui vodă drept mulţumire, zicând: 

 - Dar cu ruşinea ce mi-ai făcut, cum rămâne? 

 - Iată aşa rămâne, moş Ioane, zice Cuza-Vodă, sărutându-l pe un obraz şi 

pe celălalt. Du-te şi spune sătenilor dumitale că, unde te-a scuipat boierul, te-a 

sărutat domnitorul şi ţi-a şters ruşinea.” 

 f. „ Cine nu ştie că iepurele e cel mai fricos animal?De când s-a pomenit 

lumea se zice „Fricos ca un iepure”. Numele acesta de batjocură s-a legat de el şi 

nu-l mai poate lepăda! 

 - Şi totuşi, i se face o mare nedreptate, domnule doctor, vorbi mai departe 

pădurarul Nicodim. Din câte am văzut aş putea să zic că iepurele nu e mai fricos 

decât alte slăbiciuni.”  

 


