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1. Completează propoziţiile cu sa şi s-a. 
 

� Banca  ___  a fost vopsită luni de tata. 

� Barbu  ___  plimbat cu bicicleta prin parc. 

� Copilul nu  ___  mirat de sosirea bunicii. 

� Floarea  ___  avea petale galbene. 
 

2. Alege forma corectă prin încercuire. 
    

În dimineaţa aceea de vară, soarele sa / s-a ridicat uşor pe cerul senin. 
Culoarea sa / s-a a uimit întreg poporul de păsărele. O rază fierbinte  sa / s-a 
strecurat printre crengile copacului exact în scorbura sa / s-a. 

 

3. Alcătuieşte propoziţii cu grupurile de cuvinte: mama sa, s-a trezit, haina 
sa, s-a speriat. 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

S-a se scrie cu cratimă  
(liniuţă de unire) atunci când: 

 

���� nu se poate înlocui cu ei sau 
lui; 
 

���� este format din două cuvinte
care se rostesc împreună, într-o 
singură silabă. 

 

s-a certat 
s-a plimbat 
s-a speriat 

 

Sa se scrie fără cratimă  
(liniuţă de unire) atunci când: 

 

���� este un cuvânt cu înţeles  de  
sine stătător; 

 

���� se poate înlocui cu unul 
dintre cuvintele ei sau lui. 
 

sora sa 
ceaşca sa 
geanta sa 

 

            sa              s-a
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______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Corectează greşelile cu verde. 

,,– De ce porţi pantofii ăştia vechi? Ai o pereche nouă acasă.  
Fratele s-a întors patinând către sora s-a. Hans sa ridicat şi sa îndepărtat,

alunecând pe canalul acoperit cu strat gros de gheaţă. 
În acel timp sa auzit o voce strigând: 
– Hans! Gretel!“ 

 (Mary-Elisabeth Mapes-Dodge – Hans şi Gretel) 

5. Completează spaţiile libere cu cuvinte potrivite: 
          ____________               ______________           

      
s-a             ____________               _______________              sa    

            
                  ____________               _______________   

6. Completează propoziţiile următoare:

� Mama s-a _____________________________________.

� Căsuţa sa _____________________________________.

� Tractorul s-a __________________________________.

� În mintea sa ___________________________________.

7. Alcătuieşte propoziţii cu sa şi s-a.

 _____________________________________________________
                    

_____________________________________________________
                       

  
_____________________________________________________

 
 

_____________________________________________________ 

sa 

s-a 

sa 

s-a 
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                                                sau                ssau                ssau                ssau                s----auauauau    
 

   
 

1. Completează spaţiile libere cu  sau şi s-au. 
 

���� Calul  ____  boul stăteau pe câmp în ziua aceea.  

���� Elevii  ____  dus la şcoală după o săptămână.  

���� Când  ____ văzut în oglindă,  _____ speriat. 

���� Porţile  ____  deschis şi zmeul a răpit mica prinţesă.  
  

2. Încercuieşte forma potrivită. 
 

���� A fost la mare sau / s-au la munte? 

���� Cum au auzit vestea sau / s-au dus la palat. 

���� Copilele sau / s-au plimbat cu tramvaiul toată ziua.  

���� Florina era mândră de copii sau / s-au de animale? 
 

3.  Alcătuieşte propoziţii cu grupurile de cuvinte: s-au stricat, s-au ajutat, 
s-au întors, veveriţe sau fazani. 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

S-au se scrie cu cratimă  
(liniuţă de unire) atunci când: 

 

���� nu se poate înlocui cu ori; 
 

���� este format din două cuvinte 
care se rostesc împreună, într-o 
singură silabă. 

 

s-au certat 
s-au îmbrăcat 
s-au plictisit 

Sau se scrie fără cratimă 
(liniuţă de unire) atunci când: 

 

���� este un cuvânt cu înţeles  de  
sine stătător; 

 

���� se poate înlocui cu cuvântul 
ori. 
 

scrii sau citeşti 
stai sau mergi 
ceai sau suc 



 
 
 
 

���� 8 ����

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

4. Subliniază greşelile. Transcrie corect pe spaţiul de mai jos.  
 

���� ,,Bălăica rămânea cu mama, deretica prin casă s-au îi citea, când nu 
avea altceva de lucru.“ 

(W. Grimm – Poveşti) 
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

���� ,,Colegii lui Apolodor 
     Sau dus atunci la dirijor.“ 

(Gellu Naum – Cartea cu Apolodor) 
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. Scrie în spaţiile libere cuvinte potrivite. 
            __________       __________                                 __________           
      

s-au           __________        __________              sau               __________ 
            
            __________       __________                                  __________ 
 

6. Completează propoziţiile următoare corespunzător. 
 
 

���� Furnicile s-au  _______________________________________. 

���� ____________________________________copacul sau floarea. 

���� Părinţii s-au dus _____________________________________. 

���� Trandafirii s-au ______________________________________. 
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1. Completează spaţiile libere cu printr-o şi printr-un. 

 
 

���� ________  gard stricat a intrat în curte un câine. 

���� Ca să ajungă la bunica au trecut ________  poieniță cu flori. 

���� Au trecut cu trenul   ________  tunel. 

���� Bunica a trecut_________  piață aglomerată. 

 
2. Adaugă cuvinte potrivite. 

                       ____________                                      _______________           
      

  printr-o           ____________         printr-un            _______________            
            
                        ____________                                     _______________ 
 

3. Continuă propozițiile: 
 
 

���� Elena a privit printr-o ___________________________. 

���� Copiii au trecut printr-un ________________________. 

���� Mama cerne făina printr-o _______________________. 

���� Ca să ajung în cameră trec printr-un _______________. 

 
4. Colorează cerculețele în care propozițiile sunt scrise corect. 

 Lizuca a trecut printr-o pădure minunată. 

 Leul a sărit printrun cerc. 

 Costel s-a uitat printr-o coală de hârtie. 

 Bunicii au trecut printr-un oraș vechi. 

printr-o      printr-un    
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1. Transformă, după model: 

 

vă place                   v-ar plăcea   
 
vă interesează   __________________ 

 
vă încântă         __________________ 

 
vă zugrăvește    __________________ 

 
2. Completează spaţiile libere cu var şi  v-ar. 
 

���� Bunica a dat cu   ________  pereții din bucătărie. 

���� ________  deranja dacă țip? 

���� La depozitul de materiale nu era ________ stins. 

���� Știi că  _________  prinde bine o vacanță. 

 

V-ar se scrie cu cratimă 
(liniuţă de unire) atunci când: 

 
���� este format din două cuvinte

care se rostesc împreună, într-o 
singură silabă. 
 

v-ar fi dus 
v-ar vedea 
v-ar prinde bine 

              
              

Var se scrie fără cratimă 
(liniuţă de unire) atunci când: 

 

���� este un cuvânt cu înţeles de 
sine stătător; 
 

���� denumește un material de 
construcție folosit pentru pereții 
caselor. 
 

var stins 
a da cu var pereții 
lapte de var              

 

var           v-ar    
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1. Completează spaţiile libere cu ceai şi ce-ai. 

 

� Azi   ________ primit cadou de la prietenii tăi? 

� Mama pregătește ________  de tei cu lămâie. 

� Nu pot să știu________ gândit în momentul acela. 

� Bunica ne servește   ________  rece cu gheață. 

� ________  gândit când ai minţit? 

 
2. Alcătuiește enunțuri cu ajutorul cuvintelor: 

 __________________________________________________ 
 

 __________________________________________________ 

Ce-ai se scrie cu cratimă 
(liniuţă de unire) atunci când: 

 

���� este format din două cuvinte 
care se rostesc împreună, într-o 
singură silabă; 
 

���� marchează începutul unei 
propoziții interogative. 
 

ce-ai dat 
ce-ai luat 
ce-ai povestit 

              

Ceai se scrie fără cratimă 
(liniuţă de unire) atunci când: 

 

���� denumește un arbust exotic 
cultivat pentru frunzele sale; 
 

���� denumește o băutură aromată
obținută din frunzele unor plante 
medicinale. 
 

ceai de tei 
ceai fierbinte 
ceai de mentă 

                 

ceai 

ce-ai 

ceai             ce-ai




