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1. Construiește câte o propoziție în care să ai: 

a) un atribut substantival genitival; 

b) un atribut adjectival exprimat printr-un adjectiv propriu-zis în cazul genitiv; 

c) un atribut adverbial exprimat printr-o locuțiune adverbială; 

d) un atribut verbal exprimat printr-un verb la modul supin; 

e) un atribut pronominal exprimat printr-un pronume negativ în cazul genitiv.  

2.  Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate și care este partea de vorbire 

prin care se exprimă: 

a) Cadoul pentru tine m-a impresionat. 

b) Ghiozdanul  său s-a rupt. 

c) Haina lui este albastră. 

d) Cartea mea este aceasta. 

e) Celeilalte eleve i s-a reproșat că este gălăgioasă. 

3.Realizează expansiunea atributelor subliniate și apoi împarte în propoziții, precizând 

felul lor: 

a)  Timpul trecut nu se mai întoarce. 

b) Coșurile fumegânde se zăreau îndepărtare. 

c) Tema scrisă în pauză fusese greșită. 

d) Dorința de a revedea locurile natale o bucura nespus. 

e) Cartea elevei fusese ruptă în pauză.  

4. Faceți analiza sintactică a frazelor: 

a)  Nu se știe de ce aveau credința că adevărul, în cele din urmă, se va afla și cei vinovați vor trebui să 

plătească . 

   

b) Dorința lui era să o întâlnească pe fata pe care o văzuse, în ziua aceea ploioasă, în stație . Era 

convins că va veni ziua în care se vor vedea. 
 

 

 

 

 



FISA  2 

ATRIBUTUL ŞI PROPOZIŢIA ATRIBUTIVĂ 

 

Citeşte cu atenţie textul următor şi apoi rezolvă cerinţele: 

Şi de poveste şi de asemenea vorbe iuţi, Vitoria, nevasta lui Nechifor Lipan, îşi aducea aminte 

stând singură pe prispă, în lumina de toamnă şi torcând. Ochii ei căprii, în care parcă se răsfrângea 

lumina castanie a părului, erau duşi departe. Fusul se învârtea harnic, dar singur. Satul risipit pe râpi 

sub pădurea de brad, casuţele şindrilite între garduri de răzlogi, pârâul Tarcăului care fulgera devale 

între stânci erau căzute într-o negură de noapte. Acei ochi aprigi şi încă tineri căutau zări 

necunoscute. Nechifor Lipan plecase de-acasă după niste oi, la Dorna, ş-acu ziua Sfântului Andrei era 

aproape şi el încă nu se întorsese. În singuratatea ei, femeia cerca să pătrundă până la el. 

                                                                                                          (Mihail Sadoveanu, Baltagul) 

.1. Identifică şi analizează atributul din enunţul: În singuratatea ei, femeia cerca să pătrundă 

până la el. 

 2. În propoziţia:  Acei ochi aprigi şi încă tineri căutau zări necunoscute.există: 

a) patru atribute; 

b) trei atribute; 

c) cinci atribute. 

3. Completează tabelul : 

Cuvânt   Valoare morfologică Caz  Funcţie sintactică 

de toamnă    

căprii    

a părului    

necunoscute    

  4. Alcătuieşte enunţuri în care să existe: 

-un pronume demonstrativ cu funcţie sintactică de atribut pronominal:. 

-un verb cu funcţie sintactică de atribut verbal: 

5. Desparte în propoziţii fraza următoare şi  precizează felul propoziţiilor: Ochii ei căprii, în 

care parcă se răsfrângea lumina castanie a părului, erau duşi departe. 

6. Realizează contragerea propoziţiei subliniate în parte de propoziţie corespunzătoare: Satul 

risipit pe râpi sub pădurea de brad, casuţele şindrilite între garduri de răzlogi, pârâul Tarcăului care 

fulgera devale între stânci erau căzute într-o negură de noapte.   

 7. Realizează expansiunea cuvântului subliniat în propoziţie subordonată corespunzătoare: Şi de 

poveste şi de asemenea vorbe iuţi, Vitoria, nevasta lui Nechifor Lipan, îşi aducea aminte.....  

 


