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1. Scrieţi în spaţiile libere enunţurile aşa cum se rostesc mai scurt, folosind liniuţa de
unire, după exemplul dat:
a. (pe) mine, mă, mEl mă aduce.
El mă acuză.
El mă întreabă.
El mă înveseleşte.
Tu ai îmbrăcat. (pe mine)
Tu ai certat. (pe mine)
Ea a lovit. (pe mine)
Ea a iubit. (pe mine)
Voi aţi lăsat. (pe mine)
Voi aţi pierdut. (pe mine)
Linişteşte! (pe mine)
Strigă! (pe mine)
Călcând… (pe mine)
Îngrijind… (pe mine)

El m-aduce.
El mă-ntreabă.
Tu m-ai îmbrăcat.
Ea m-a lovit.
Voi m-aţi lăsat.
Linişteşte-mă!
Călcându-mă…

b. (pe) tine, teEl te aşteaptă.
El te acuză.
El te întreabă.
El te înveseleşte.
Tu ai îmbrăcat. (pe tine)
Tu ai lovit. (pe tine)
Ea a ajutat. (pe tine)
Ea a iubit. (pe tine)
El ar invita. (pe tine)
El ar căuta. (pe tine)
Linişteşte! (pe tine)
Îmbracă! (pe tine)
Călcând… (pe tine)
Îngrijind… (pe tine)

El te-aşteaptă.
El te-ntreabă.
Tu te-ai îmbrăcat.
Ea te-a ajutat.
El te-ar invita.
Linişteşte-te!
Călcându-te…

c. (Pe) el, îl, -l
Viorel îl aşteaptă.
Marin îl acuză.
Tata îl întreabă.
Corina îl înveseleşte.
Tu ai îmbrăcat. (pe el)
Tu ai lovit. (pe el)

Viorel l-aşteaptă.
Tata-l întreabă.
Tu l-ai îmbrăcat.

Ea a ajutat. (pe el)
Ea a iubit. (pe el)
Ea ar invita. (pe el)
Ea ar căuta. (pe el)
Culcaţi! (pe el)
Ajutaţi! (pe el)
Călcând… (pe el)
Îngrijind… (pe el)

Ea l-a ajutat.
Ea l-ar invita.
Culcaţi-l!
Călcându-l…

d. (pe) ea , o
Marin o îmbracă.
Mircea o împachetează.
Tata o întreabă.
Corina o înveseleşte.
Tu ai îmbrăcat. (pe ea)
Tu ai lovit. (pe ea)
El a ajutat. (pe ea)
El a iubit. (pe ea)
Ea ar invita. (pe ea)
Ea ar căuta. (pe ea)
Culcaţi! (pe ea)
Ajutaţi! (pe ea)
Călcând… (pe ea)
Îngrijind… (pe ea)

Marin o-mbracă.
Tata o-ntreabă.
Tu ai îmbrăcat-o.
El a ajutat-o.
Ea ar invita-o.
Culcaţi-o!
Călcând-o…

e. (pe) noi, ne
Mama ne îmbracă.
Mircea ne împachetează.
Tata ne aşteaptă.
Corina ne ajunge.
Noi am săturat. (pe noi)
Noi am spălat. (pe noi)
El a ajutat. (pe noi)
El a iubit. (pe noi)
Ea ar invita. (pe noi)
Ea ar căuta. (pe noi)
Culcaţi! (pe noi)
Ajutaţi! (pe noi)
Călcând… (pe noi)
Văzând… (pe noi)

Mama ne-mbracă.
Tata ne-aşteaptă.
Noi ne-am săturat.
El ne-a ajutat.
Ea ne-ar invita.
Culcaţi-ne!
Călcându-ne…

f. (pe) voi, vă, vMama vă îmbracă.
Dorin vă împleteşte.
Tata vă aşteaptă.
Corina vă ajunge.

Mama vă-mbracă.
Tata v-aşteaptă.

Noi am săturat. (pe voi)
Noi am spălat. (pe voi)
El a ajutat. (pe voi)
El a iubit. (pe voi)
Ea ar invita. (pe voi)
Ea ar căuta. (pe voi)
Trageţi! (pe voi)
Ajutaţi! (pe voi)
Conducând… (pe voi)
Văzând… (pe voi)

Noi v-am săturat.
El v-a ajutat.
Ea v-ar invita.
Trageţi-vă!
Conducându-vă…

g. (pe) ei, îi, iViorel îi aşteaptă.
Marin îi acuză.
Tata îi întreabă.
Corina îi înveseleşte.
Tu ai îmbrăcat. (pe ei)
Tu ai lovit. (pe ei)
Ea a ajutat. (pe ei)
Ea a iubit. (pe ei)
Ea ar invita. (pe ei)
Ea ar căuta. (pe ei)
Culcaţi! (pe ei)
Ajutaţi! (pe ei)
Pregătind… (pe ei)
Strigând… (pe ei)

Viorel i-aşteaptă.
Tata-i întreabă.
Tu i-ai îmbrăcat.
Ea i-a ajutat.
Ea i-ar invita.
Culcaţi-i!
Pregătindu-i…

h. (pe) ele, le
Mama le îmbracă.
Dorin le împleteşte.
Tata le aşteaptă.
Corina le ajunge.
Noi am săturat. (pe ele)
Noi am spălat. (pe ele)
El a ajutat. (pe ele)
El a iubit. (pe ele)
Ea ar invita. (pe ele)
Ea ar căuta. (pe ele)
Împingeţi! (pe ele)
Ajutaţi! (pe ele)
Conducând… (pe ele)
Văzând… (pe ele)

Mama le-mbracă.
Tata le-aşteaptă.
Noi le-am săturat.
El le-a ajutat.
Ea le-ar invita.
Împingeţi-le!
Conducându-le…

i. mie, îmi, miMie îmi place prăjitura.
Mie îmi spune Toto.
Îmi e dor de mama.
Îmi e tare frig.
El a spus întâmplarea. (mie)
El a vorbit. (mie)
Cântând (mie)…
Lăsând (mie)…

Mie-mi place prăjitura.
Mi-e dor de mama.
El mi-a spus întâmplarea.
Cântându-mi…

j. ţie, îţi, ţiŢie îţi stă bine rochia.
Ţie îţi cumpără pantofi.
Îţi e drag căţelul.
Îţi e tare frig.
El a spus întâmplarea. (ţie)
El a vorbit. (ţie)
Dând (ţie)…
Căutând (ţie)
Vreau să îţi vorbesc.
Trebuie să îţi cunoşti limitele.

Ţie-ţi stă bine rochia.
Ţi-i drag căţelul.
El ţi-a spus întâmplarea.
Dându-ţi…
Vreau să-ţi vorbesc.

k. lui, ei, i-, -i
A dat un cadou lui.
A scris un mesaj lui.
A dat un cadou ei.
A scris un mesaj ei.
El a spus întâmplarea. (lui)
El a vorbit. (lui)
El a spus întâmplarea. (ei)
El a vorbit. (ei)
Cântând (lui)…
Lăsând (lui)…
Vorbind (ei)
Pregătind (ei)
Îmi place să îi cânt.
Îmi doresc să îi vorbesc.

I-a dat un cadou.
I-a dat un cadou.
El i-a spus întâmplarea.
El i-a spus întâmplarea.
Cântându-i…
Vorbindu-i…
Îmi place să-i cânt.

l. nouă, neAi dat cartea.(nouă)
Ai citit povestea. (nouă)
A privit casa noastră.
A mângâiat căţelul nostru.
Ar cânta o melodie. (nouă)
Ar citi o poveste. (nouă)

Ne-ai dat cartea.
Ne-a privit casa.
Ne-ar cânta o melodie.

m. vouă, vă, v-, viVă sunt bune cizmele?
Vă sunt curate hainele?
Ar mânca mâncarea. (vouă)
Ar spune secretul. (vouă)
A luat caietele voastre.
A accidentat maşina voastră.

Vi-s bune cizmele?
V-ar mânca mâncarea.
V-a luat caietele.

n. lor, le, li
Le sunt buni pantofii?
Le sunt mari copiii?
Ar mânca mâncarea. (lor)
Ar spune secretul. (lor)
A luat caietele lor.
A accidentat maşina lor.

Li-s buni pantofii?
Le-ar mânca mâncarea.
Le-a luat caietele.

2. Taie cu o linie cuvintele scrise incorect din enunţurile:
a. Mia / Mi-a, prietena mea, mia / mi-a dat a mia / mi-a parte din economiile ei.
b. Vânzătorul v-ar / var indica ce v-ar / var să luaţi pentru zugrăvit.
c. Ei mi-au / miau spus că pisica face miau / mi-au.
d. Ne-a / Nea Ion ne-a / nea vorbit despre nea / ne-a.
e. Eu moi / m-oi duce când se fac perele m-oi / moi.
f. Mie / Mi-e mie /mi-e teamă să iau o mi-e / mie de lei.
g. Vii / Vi-i greu să veniţi la cules în vii / vi-i.
h. Pe mine mai / m-ai adus în luna mai / m-ai când nu ai m-ai /mai fost ocupată.
i. Ţi-i /Ţii uşor să ţii / ţi-i creionul în mână acum?
j. Cred că mii/ mi-i dat să câştig mi-i / mii de euro.
k. Tata la / l-a văzut pe Marius la/ l-a munte.
l. Alin v-a / va spus că v-a / va veni la noi?
m. Dacă m-or / mor, m-or / mor îngropa,.
n. Să-i spui să nu aibă încredere în prietenii să-i /săi!
o. Dacă i-au /iau mai puţine puncte decât el, iau / i-au spus că-l vor recompense.

